




نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  هاگیاج 

: هدنسیون

هدازرهاط رغصا 

: یپاچ رشان 

نازیملا بل 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  7هاگیاج 

باتک 7تاصخشم 

8هراشا

بلاطم 12تسرهف 

17همدقم

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  هاگیاج  لوا : 23هسلج ي 

23هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  ندوب  كدنا  26زار 

مالسا مده  رد  هیواعم  32هشقن ي 

میمصت نیرت  35تخس 

رترب تایح  هب  38ندیسر 

یسانش تقو  42هزجعم ي 

یمالسا بالقنا  یخیرات  43هاگیاج 

مالسا ناهج  ياملع  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  45تضهن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  51هریس ي 

یسانش تقو  55يانعم 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یسانش  تقو  زا  58هنومن يا 

نامسآ ياه  هار  هب  رظن  یسانش و  63تقو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  يدئاص  همامثوبا ي  روضح  66زار 

هیواعم يانگنت  زا  روبع  69رنه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تضهن  71فئارظ 

یماظن يزوریپ  75ياروام 

خیرات ندش  هدوشگ  81يانعم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن 83نیرتابیز 

ماگنه هب  لمع  درخ و  نامیا و  ینعی  البرک  مود : 87هسلج ي 

87هراشا

تقلخ ملاع  ياهزار  شیامن  هنیآ ي  89البرک ؛

نید يرادنپ  ناسآ  90تفآ 

قلعم 92ناسنا 

مادقا نیرت  مهم  93ِنامز 

تداهش رد  تقبس  96زار 

؟ خیرات مادک  رد  99یگدنز 

البرک يزاس  103خیرات 

یخیرات 105شهج 

یخیرات یحتف  رد  108روضح 

تسا باقع  هنهپ  نیا  رد  هک  ره  درپب  114دیاب 

ینامیشپ رمع  کی  فقوت و  تعاس  116کی 

مادقا نافرع و  119بیکرت 

نیغورد 122ياهوربآ 

دیدج خیرات  حتف  رد  ام  125هفیظو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  127یگدنز 

خیرات نوریب  رد  130یگدنز 

تداهش یقیقح  132يانعم 

نزب الاب  ار  ناوربا  وت  زین  133زورما 

مَهو نیرت  139تخس 

142عبانم

زکرم 150هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  هاگیاج 

باتک تاصخشم 

 - 1330 رغصا ، هدازرهاط ، هسانشرس : 

هورگ راتـساریو  هدازرهاط ؛ رغـصا  باتک /]  ] نآ مهف  رد  البرک  باحـصا  رنه  اه و  هثداح  یخیراـت  هاـگیاج  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.نازیملا یگنهرف 

.1392 نازیملا ، بل  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

.ص  136 يرهاظ :  تاصخشم 

.4 یسانشالبرک ؛ تسورف : 

5-50-2609-964-978 لایر :  40000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.134 .ص 133 -  همانباتک : تشاددای : 

.ق 61  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

باحصا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

.ق 61 البرک ، هعقاو  عوضوم : 

هفسلف 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

هفسلف اروشاع -- عوضوم : 

راتساریو نازیملا ، یگنهرف  هورگ  هدوزفا :  هسانش 

BP41/5/ط15ج2 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

3095278 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

1 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


2 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


اه هثداح  یخیرات  هاگیاج 

و

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه 

هدازرهاط رغصا 

3 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


4 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاطم تسرهف 

.همدقم 9

نآ 15 مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  هاگیاج  لوا ، هسلج ي 

....مالسلا 18 هیلع  نیسح  ماما  باحصا  ندوب  كدنا  زار 

.مالسا 24 مده  رد  هیواعم  هشقن ي 

..میمصت 27 نیرت  تخس 

.رترب 30 تایح  هب  ندیسر 

..یسانش 34 تقو  هزجعم ي 

..یمالسا 35 بالقنا  یخیرات  هاگیاج 

.مالسا 37 ناهج  ياملع  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن 

....مالسلا 43 هیلع  نیسح  ماما  نارای  هریس ي 

..یسانش 47 تقو  يانعم 

50 هیلع .» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یسانش  تقو  زا  يا  هنومن 

5 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


..نامسآ 55 ياه  هار  هب  رظن  یسانش و  تقو 

....مالسلا 58 هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  يدئاص  همامثوبا ي  روضح  زار 

.هیواعم 61 يانگنت  زا  روبع  رنه 

....مالسلا 63 هیلع  نیسح  ماما  تضهن  فئارظ 

..یماظن 67 يزوریپ  ياروام 

..خیرات 73 ندش  هدوشگ  يانعم 

.هجیتن 75 نیرتابیز 

.ماگنه 79 هب  لمع  درخ و  نامیا و  ینعی  البرک  مود  هسلج ي 

...تقلخ 81 ملاع  ياهزار  شیامن  هنیآ ي  البرک ؛

..نید 82 يرادنپ  ناسآ  تفآ 

..قلعم 84 ناسنا 

.مادقا 85 نیرت  مهم  ِنامز 

...تداهش 88 رد  تقبس  زار 

91 خیرات .؟ مادک  رد  یگدنز 

..البرک 95 يزاس  خیرات 

..یخیرات 97 شهج 

..یخیرات 100 یحتف  رد  روضح 

...تسا 105 باقع  هنهپ  نیا  رد  هک  ره  درپب  دیاب 

..ینامیشپ 107 رمع  کی  فقوت و  تعاس  کی 

.مادقا 110 نافرع و  بیکرت 

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


..نیغورد 113 ياهوربآ 

..دیدج 116 خیرات  حتف  رد  ام  هفیظو 

....مالسلا 118 هیلع  نیسح  ماما  اب  یگدنز 

6 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


..خیرات 121 نوریب  رد  یگدنز 

...تداهش 123 یقیقح  يانعم 

..نزب 124 الاب  ار  ناوربا  وت  زین  زورما 

..مهَو 130 نیرت  تخس 

7 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


8 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


همدقم

یلاعت همساب 

اب مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ینعی  لماک  ناسنا  لامج  هنیآ ي  رد  یهلا  راونا  ـالبرک  هنحـص ي  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  - 1
هب عوجر  ياه  هار  درک و  رظن  تاولج  نآ  کت  کت  رب  تقیقح ، نآ  تیعماج  هب  درکیور  اب  ناوت  یم  هدرک  روهظ  شا  تاولج  ماـمت 

شالت نارنخـس  هک  تسا  ماگنه  هب  ِلمع  شور  هار و  اه ، شور  هار و  نیا  هلمج ي  زا  .تفای  هدوشگ  دوخ  ولج  رد  ار  تقیقح  قح و 
هدنیآ رد  عقوم  هب  ِروضح  يارب  ار  یهار  دهد و  ناشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  رد  ار  نآ  هدوب  نکمم  هک  اج  نآ  ات  هدومن 

.دییامنن البرک  نایرج  مرحم و  هب  رصحنم  ار  باتک  نیا  هعلاطم ي  مینک  یم  داهنشیپ  ام  ظاحل  نیدب  دیاشگب و  ام  خیرات  ي 

ِخیرات گرزب ، ياه  هثداح  هنوگچ  هک  نیا  تسا و  اه  هثداح  یخیرات  هاگیاج  ياـنعم  هدـش  دـیکأت  نآ  رب  باـتک  نیا  رد  هچ  نآ  - 2
میراد زاین  نادب  زورما  ام  هک  تسا  یساسح  تاکن  زا  یکی  نیا  و  دننک ، یم  حتف  ار  هدنیآ 
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.مینکن تلفغ  نآ  یخیرات  هاگیاج  زا  میرگنب و  یمالسا  بالقنا  هب  هنوگچ  مینادب  ات 

ترـضح هک  تسا  یتـضهن  یخیراـت  هاـگیاج  مهف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  راوـگرزب  باحـصا  رنه  دـنک  یم  نشور  هدنـسیون  - 3
تسا ماجنا  فرش  رد  اه  نآ  تسد  هب  یگرزب  راک  هچ  دنتسناد  یم  باحصا  نوچ  دندروآ و  دیدپ  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

.دنتسناد یم  گرزب  راک  نیا  زا  ییزج  ار  تداهش  دندز و  یم  ریشمش  دیما  مامت  اب  اروشاع  زور  ياه  تعاس  نیرخآ  ات 

تسیب هب  ار  ام  هاگن  دنک و  یم  نشور  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوگرزب  باحـصا  تریـصب  زار  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک  - 4
هک تسا  ییابیکـش  ربص و  نامه  نیا  دزادنا و  یم  هیواعم ، تیمکاح  نامز  رد  باحـصا  نآ  ندشن  سویأم  ندروخ و  لد  نوخ  لاس 

.تسا زاین  دروم  یتضهن  ره  رد 

هماـمثوبا ي یـسانش  تقو  هنوـمن ؛ ناوـنع  هب  .تسا  یـسانش  تقو  عوـضوم  تسا  هتخادرپ  نآ  هب  هدنـسیون  هـک  یمهم  تاـکن  زا  - 5
.دنک یم  نشور  ار  یسانش  تقو  ود  نیا  تبسن  دهد و  یم  طبر  وا  یخیرات  یسانش  تقو  هب  زامن  تاقوا  هب  هجوت  رد  ار  يدعاص 

باتک هک  تسا  يا  هتکن  درک  دازآ  نایوما  حور  زا  ار  مالسا  ناهج  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  تضهن  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  - 6
تسا هداد  هئارا  ار  يدهاوش  مالـسلا ، هیلع  هللادبعابا  تضهن  اب  هطبار  رد  تنـس  لها  ءاملع  تارظن  حرط  اب  هتخادرپ و  نآ  هب  یبوخ  هب 
.دوب نویباهو  رکفت  راتفرگ  مالسا  ناهج  مامت  زورما  دندرک  یمن  ار  مادقا  نآ  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  دوش  مولعم  ات 
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هداد ناـشن  هتخادرپ و  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  هریـس ي  هب  ـالبرک  رد  ماـگنه  هب  ِلـمع  ِعوضوم  هب  رظن  اـب  نارنخـس  - 7
ماظن تیمکاح  زا  ار  مالـسا  دوخ ، ِماگنه  هب  ِلـمع  اـب  نویـسالوتیپاک  ناـیرج  رد  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترـضح  هنوگچ 

.داد تاجن  یهاشنهاش 

هچ ینعی  هیواعم  میمهفب  هک  دوش  یم  هدیمهف  تسرد  ناشراوگرزب  نارای  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تضهن  هاگیاج  یتقو  - 8
نامه هیواعم  زا  روبع  يارب  شور  نیرتهب  دوش  مولعم  ات  دـنک  میـسرت  ار  هیواعم  تیـصخش  فلتخم  داـعبا  هدومن  یعـس  باـتک  اذـل  و 
هجوتم یبوخ  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  هک  نیا  رت  مهم  نآ  زا  دـنداد و  لکـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  دوـب  یـشور 

.دندوب شور  نآ  ریثأت  تمظع و 

ءارواـم يزوریپ  نآ  هک  درک  رکف  يزوریپ  زا  صاـخ  یعون  هب  دـیاب  هیواـعم  گـنهرف  اـب  ییوراـیور  رد  میـشابن  هجوـتم  یتـقو  اـت  - 9
تسا يا  هتکن  نیا  درک و  روهظ  لاس 42  دادرخ  اب 15  هک  یتضهن  هن  تخانـش و  میهاوخ  ار  البرک  تضهن  هن  تسا ، یماظن  يزوریپ 

.تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  باتک  رد  هک 

خیرات ندـش  هدوشگ  يانعم  هب  هجوت  هدرک ، درف  هب  رـصحنم  ار  باـتک  نیا  هچ  نآ  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  مینک  یم  دـیکأت  زاـب  - 10
.میوش رضاح  دوخ  هدنیآ ي  خیرات  رد  میناوت  یم  میمهفب  ار  گرزب  ياه  هثداح  یخیرات  هاگیاج  میناوتب  رگا  هک  نیا  تسا و 

درکیور ادـتبا  زا  ناشدرکیور  ات  دوش  یم  دزـشوگ  ناـبطاخم  هب  ـالبرک ، هنوگزار ي  هثداـح ي  يرادـنپ  ناـسآ  تفآ  ثحب  رد  - 11
، دنوش هاگآ  ینامسآ  هثداح ي  نآ  زا  ییاه  هیال  هب  دنناوتب  ات  دشاب  هثداح  نآ  هب  ینیبزار 
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.ددرگ ناسنا  ناج  هیذغت ي  لماع  دناوت  یم  یلو  تسا  تاکرح  راتفگ و  قوفام  هک  يا  هثداح 

يارب ات  دنک  یم  روهظ  البرک  هدوب ، هارمه  ههبج  کی  نازابرس  ِندش  هتشک  اب  هشیمه  اه  تسکش  يرـشب  ِناهج  فرع  رد  یتقو  - 12
هب اهنت  هن  دـننک و  وجتـسج  تداهـش  رد  رتشیب  هچره  تقبـس  رد  ار  يزوریپ  دـنزب و  مه  رب  ار  هلداعم  نیا  دراد  یهلا  یبتکم  هک  یتّلم 
رب دوخ  يزوریپ  زار  دوش  نشور  زین  هّزغ  تنس  لها  مدرم  يارب  دنوشن ، نمشد  بیهم  ياه  هحلـسا  بوعرم  هنوگچ  دننامهفب  نایعیش 

.تسا زاس  خیرات  يا  هثداح  انعم  نیا  هب  البرک  دنبایب ، اجک  رد  ار  یتسینویهص  میژر 

زرم ات  دیاب  دشابن  نایم  رد  رابکتـسا  هیاس ي  هک  یخیرات  رد  روضح  يارب  دنداد  ناشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راوگرزب  نارای  - 13
هدزناپ گنهرف  رد  هنوگچ  هک  دیدرک  هدهاشم  ملاع  نایجیـسب  ردپ  هریـس ي  رد  ار  گنهرف  نیا  ساکعنا  داد و  هنیزه  ناج  ندرکادف 

اه و ییوگروز  لوبق  يارب  یلو  مدرک ، رـضاح  امـش  نیرومأم  ياـه  هزینرـس  يارب  ار  دوخ  بلق  نونکا  نم  : » دومرف دوخ  يدادرخ  ي 
(1) «. درک مهاوخن  رضاح  امش  ياه  يرابج  لباقم  رد  عوضخ 

ناریپ هنحـص  نیا  رد  .دـننک  اـفیا  ار  دوـخ  شقن  دـنناوت  یم  يوـق ، يوزاـب  تسد و  قوفاـم  اـه  ناـسنا  هک  تسا  يرتـسب  ـالبرک  - 14
.درگنب رگید  یهاگن  اب  ار  يزوریپ  يانعم  خیرات  ات  دندرک  اه  يروشحلس  هتخاب ، كاپ  ناناوج  هارمه  هدروخلاس 

12 ص :

ص 179. ج 1 ، ماما ، هفیحص ي  - 1
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دنک نشور  دنایامنب و  ار  دوخ  هرابود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  كولـس  ات  تخیمآ  مه  رد  مادقا  نافرع و  البرک  رد  - 15
ینالوط هار  نارود  نیا  رد  یگنهرف  نینچ  مهف  يارب  .دیزخ  هاقناخ  هب  دشن و  ادج  داهج  ِریـشمش  زا  دیاب  یحَو  غالبا  رانک  رد  هنوگچ 

رد تشهب   (1)« فویُّسلا ِلالِظ  َتْحَت  ُهَّنَْجلَا  : » داد ناشن  هک  ییالبرک  تسا ، البرک  نامه  یمالـسا  بـالقنا  میمهفب  اـت  درک  یط  دـیاب 
عافد ياه  ههبج  رد  ار  شود  هب  ریـشمش  ینافراع  تسناوت  البرک  هب  رظن  اب  یمالـسا  بالقنا  اذـل  دراد و  رارق  اهریـشمش  هیاـس ي  ریز 

اه یگدـنز  هب  دوب  هدـش  مگ  هک  توکلم  هار  ات  دوشگ  رابکتـسا  لباقم  رد  تمواقم  گـنهرف  رد  ار  هار  نیا  دـهد و  شرورپ  سدـقم 
.تسا نآ  رکذتم  امش  يور  هبور  باتک  دوش و  رارقرب  ام  زورما  یگدنز  البرک و  نیب  دیاب  هک  یلاصتا  تسا  نیا  ددرگرب و 

.میرادرب دوخ  هعماج ي  گنهرف  یلاعت  ياتسار  رد  کچوک  دنچره  یمدق  میشاب  هتسناوت  هک  نآ  دیما  هب 

نازیملا یگنهرف  هورگ 

13 ص :

ص 83. يریعش ، رابخألا  عماج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تسا  ینخس  - 1
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نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  هاگیاج  لوا : هسلج ي 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

« َِکئاَنِِفب ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  ِهَّللا َو  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

هلحرم نآ  رد  ار  ترضح  نآ  باحصا  مالسلا و  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  راک  تقیقح  میناوتب  هک  تسا  نیا  نارود  نیا  رد  ام  رنه 
نامه .میهد  ماجنا  یبوخ  هب  تسا  هتـشاذگ  ام  هدهع ي  هب  دنوادخ  هک  ار  یـشقن  نامدوخ  خیرات  رد  میناوتب  ات  مینک  كرد  خیرات  زا 

ءادهشلا دیس  ترـضح  هب  مالـس  رانک  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  زا  هدیـسر  ياه  ترایز  رد  دیئامرف  یم  هظحالم  هک  روط 
هک تسا  يا  هداعلا  قوف  ماقم  ماما  باحصا  ماقم  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .دیهد  یم  مالس  مه  ترضح  نآ  باحـصا  هب  مالـسلا ، هیلع 
ات تسین  يرابتعا  تقو  چـیه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نخـس  نوچ  .دـنراد  ار  یمالـس  نینچ  یگتـسیاش  ترـضح  نآ  رانک  رد 

مالس تیفرظ  درف  نآ  ایآ  مریگب  رظن  رد  هک  نیا  نودب  منک  مالس  یـسک  هب  هدنب  تسا  نکمم  .دنا  هدرک  یفراعت  کی  اه  نآ  میئوگب 
یهلا ِمالس  ِمسا  یلجت  تیفرظ  هک  تسا  یماقم  هب  مالس  ماما ، مالـس  .تسین  روط  نیا  موصعم  ماما  مالـس  یلو  درادن  ای  دراد  ار  یهلا 

هلئسم ي البرک  رد  ار  اه  نآ  تانکس  تاکرح و  ماقم و  میشاب و  ساسح  ماما  باحصا  ماقم  يور  دیاب  تهج  نیمه  هب  تسا ، اراد  ار 
یلاعت هللا  لجع  رمالا  بحاص  سدـقم  دوجو  دـینک  یم  هظحالم  هسدـقم  هیحان ي  ترایز  رد  رما  نیا  هب  هجوت  اـب  .میریگن  يا  هداـس 

کت کت  مان  فیرشلا  هجرف 

17 ص :
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میورب هک  دنهد  تهج  ام  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دندرگ  یم  رکذتم  زین  ار  ناشنالتاق  مان  دنروآ و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا 
.مینک لابند  ار  اه  نآ  نالتاق  تیصخش  رگید  فرط  زا  ار و  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  باحـصا  تیـصخش  فرط  کی  زا  و 

ياه تثابخ  ياراد  دـندناسر ، لتق  هب  ار  وا  اه  نیا  هک  يدیهـش  نآ  يایاجـس  اب  بسانتم  صاـخ و  تروص  هب  مادـک  ره  نـالتاق  نیا 
.دندوب صاخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  ندوب  كدنا  زار 

: ًالوا هک  تسا  یـصاخ  ياه  تیـصخش  هب  مالـس  مینک ، یم  هسدـقم  هیحان ي  ترایز  رد  ماما  باحـصا  کت  کت  هب  هک  ییاه  مالس 
نیسح ماما  لیذ  رد  هک  دنا  هدوب  هجوتم  ًایناث : تسا - یفیرظ  رایسب  راک  نیا  هک   - دنسانشب ار  دوخ  هنامز ي  هک  دنا  هتشاد  ار  نیا  رنه 

ردـقنیا مدرک  ضرع  هک  مود  عوضوم  كرد  رد  یهاگ  هدـنب  .دـننروآ  دوجو  هب  دـنناوت  یم  ار  یمهم  یخیرات  حـتف  هچ  مالـسلا  هیلع 
دیآ یم  نآرق  تمایق  زور  ارکب » همایقلا  موی  نآرقلا  یتأی  : » دـنیامرف یم  هک  متفا  یم  تیاور  نیا  دای  هب  هک  منیب  یم  ناوتاـن  ار  مدوخ 
ياج رد  مادکره  دنچره  تسین ، یفاک  نآرق  هب  دورو  يارب  زونه ، رکذت  ریـسفت و  همه  نیا  ینعی  .تسا  هدروخن  تسد  هک  یلاح  رد 
رگا دنک  یم  سح  مدآ  .دسر  یمن  نآ  هب  رـشب  تسد  یتحار  هب  هک  تسا  یعیفر  هاگیاج  ياراد  نآرق  یلو  .تسا  مزال  دـیفم و  دوخ 

هک تهج  نآ  زا  تریح  .دنک  یم  تریح  دیامن ، یـسررب  ار  نآ  فلتخم  بناوج  دـنک و  هاگن  قمعت  اب  البرک  نایرج  هب  یمک  یـسک 
خیرات رد  یمهم  راک  دنهاوخ  یم  ماما  دنمهفب  دنتسناوت  لیلق  هدع ا ي  هنوگچ 

18 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


عقاو ییالبرک  دهاوخب  نامـسآ  نیا  ریز  رگا  منک  یمن  رکف  مه  زونه  .دـنیامن  تکرـش  راک  نآ  رد  دـنناوت  یم  اه  نآ  دـننک و  داجیا 
اب دنک  روهظ  یهلا  بتکم  کی  یتقو  تسا  تسرد  .تسا  هدوب  یبیجع  زیچ  البرک  .دـنیایب  هنحـص  هب  لیلق  هدـع ي  نآ  زا  شیب  دوشب 

نیمه رد  دـننک و  یم  عوجر  نآ  هب  يداـیز  هدـع ي  دـنک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  اـه  نهذ  یتدـم  زا  دـعب  یلو  تسور  هبور  یعناوم 
هورگ تروص  هب  مدرم  دـسر ، ارف  يزوریپ  حـتف و  یهلا و  ترـصن  یتقو   (1)« اًجاَْوفَأ ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَـی  : » دـیامرف یم  نآرق  هطبار 

هک درذـگب  دراد  ور  شیپ  رد  هک  ییاـهانگنت  زا  یکی  زا  دـهاوخب  تضهن  نـیمه  یتـقو  اـما  .دـنوش  یم  یهلا  نـید  رد  لـخاد  هورگ 
رد ریزگان  هک  یلاح  رد  دوب ، دنهاوخ  مک  ناراد  نید  دنا ، هدوب  ور  هبور  يدامتم  ياه  لاس  اهانگنت  نآ  اب  دوخ  خـیرات  رد  ناناملـسم 
نآ دوخ ، ینامرآ  هطقن ي  رد  ندشافوکش  يارب  دیاب  بتکم  نآ  هک  تسه  ییاهانگنت  دراد ، ور  شیپ  رد  نید  نآ  هک  یفادها  لباقم 

.دراذگب رس  تشپ  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اه 

هرهچ ي رد  هک  تسور  هبور  ینایفسوبا  اب  هدش ، ناملسم  رهاظ  هب  نایفسوبا  هک  الاح  تسور ، هبور  نایفسوبا  اب  رما  يادتبا  رد  مالسا 
هک  - انگنت نیا  زا  نتـشذگ  .تسا  یمالـسا  هعماج ي  ینینمؤملاریما  ماقم  یعّدـم  هیواعم  نب  دـیزی  هرهچ ي  رد  نآ  زا  سپ  هیواـعم و 

يارب زورید  ات  هک  ییاه  ناـمه  دـینک  یم  هظحـالم  تهج  نیمه  هب  تسا و  یلکـشم  رایـسب  راـک  تشاد - تیلهاـج  خـیرات  رد  هشیر 
هبور نآ  اب  مالـسا  هک  تیلهاـج  ياـهانگنت  زا  یکی  زا  دـیاب  هک  ـالاح  دـنداد  یم  نوخ  دـندرک و  یم  هزراـبم  مالـسا  نید  تیمکاـح 

دنیامن روبع  تسور 

19 ص :
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قوف ییاه  نامرآ  هب  رظن  مالسا  ِیهلا  بتکم  دنرادن  رواب  مدرم  نوچ  .دنوش  یم  اهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دننک و  یمن  یهارمه 
یناملـسم زا  هک  یتدم  زا  سپ  يوما  دهع  هب  مالـسا  هعماج ي  تشگرب  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ریبعت  .دراد  هنامز  مسر 

- ِءاَنِْإلا ِهَّباَصَک  ٌَهباَبُص  اَّلِإ  اَْهنِم  َْقبَی  ْمَلَف  اَُهفوُْرعَم - ََربْدَأ  َو  ْتَرَّکَنَت - ْتَرَّیَغَت َو  ْدَق  اَْینُّدلا  ِهِذَه  َّنِإ  : » دنیامرف یم  هک  تسا  نیا  هتشذگ  ناش 
- ًاّقُِحم ِهَّللا  ِءاَِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع - یَهَْتُنی  َال  َلِطاَْبلا  َّنَأ  َو  ِِهب - ُلَمُْعی  اـَل  َّقَْحلا  َّنَأ  َنْوَرَت  اـَل  ِلـِیبَْولا َأ  یَعْرَْملاَـک  ٍْشیَع  ُسیِـسَخ  َو 
اَم ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْـسلَأ -  یَلَع  ٌْقَعل  ُنیِّدـلا  َو  اَْینُّدـلا - ُدـِیبَع  َساَّنلا  َّنِإ  ًامََرب - اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  َعَم  َهاَیَْحلا  َال  َو  َهاَیَْحلا - اَّلِإ  َتْوَْملا  يَرَأ  َال  یِّنِإَف 
زا هدنامن  یقاب  هتفر و  شیاه  یبوخ  تسا ، هدـش  روفنم  هدرک و  رییغت  ایند  نیا   (1)« نُوناَّیَّدلا َّلَق  ِءاَلَْبلِاب  اوُصُِّحم  اَذِإَف  ْمُهُِشیاَعَم - ْتَّرَد 

هدـهاشم امـش  رگم  .هدزابَو  هاگارچ  نوچمه  .دـنامب  تبوطر  زا  يرـصتخم  نآ  هت  رد  هک  يا  هساک  نوچمه  يا ، هدـنام  هت  رگم  اـیند 
دوخ راگدرورپ  ءاقل  هب  لد  تلاح  نیا  رد  نمؤم  تسا  هتـسیاش  دنتـسین ، نازیرگ  لـطاب  زا  دـننک و  یمن  لـمع  قح  هب  هک  دـینک  یمن 
هدنب مدرم  رـضاح  لاح  رد  منیب ، یمن  یتخبدب  زج  ار  نارگمتـس  اب  ندنام  هدنز  منیب و  یمن  یگدنز  تایح و  زج  ار  گرم  نم  .ددنبب 

هب یتقو  اما  دـنا ، نآ  یپ  رد  ددرگب ، نید  روحم  رب  ناش  یگدـنز  یتقو  ات  دـخرچ و  یم  اه  نآ  ياـه  ناـبز  رـس  رب  نید  دـنیایند و  ي 
.دنوش یم  كدنا  ناراد  نید  دنوش ، شیامزآ  الب »  » هلیسو ي
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هللا یلص  ادخ  لوسر  ترجه  زا  لاس  تصش  زا  سپ  مالسا  میمهفب  هک  میرب  یم  یپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  تمظع  هب  یتقو 
مهارف یطیارش  .دشاب  دیاب  هک  تسین  یمالـسا  نآ  مالـسا  نیا  دندش  هجوتم  اهنآ  تسا و  هدمآ  رد  یتروص  هچ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

رییغت مالـسا  معط  اما  دـندراذگ ، یم  زامن  هلبق  هب  ور  مدرم  : » يدـغزا روپ  میحر  ياـقآ  باـنج  ناـمزیزع  ردارب  ریبعت  هب  هک  دوب  هدـش 
«. دوبن دوب و  ربمایپ  مالسا و  زا  فرح  دندوبن ، دندوب و  ناملسم  مدرم  دوب ، هدرک 

هیواز ي داجیا  اب  نانچمه  هک  دـندوب  یتاـفارحنا  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رایـشوه  ِناراـی  هیواـعم  تموکح  لاـس  تسیب  رد 
هرود ي کی  نامز  نآ  یمالـسا  هعماج ي  ًاتقیقح  .درک  یم  زاب  نامز  نآ  هعماـج ي  رد  ار  دوخ  ياـپ  ياـج  مالـسا  زا  رتشیب  رتشیب و 

قافتا البرک  رد  هچ  نآ  رگم  دومن  یم  هتسب  مالـسا  تاجن  يارب  اه  هار  همه ي  جیردت  هب  دوب و  هدرک  یط  ار  فارحنا  هلاس ي  تسیب 
.دندرک باختنا  ترضح  نآ  راوگرزب  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هک  یهار  نآ  داتفا و 

دوبن روط  نیا  .درک  مهارف  ار  يدعب  گرزب  عیاجف  عوقو  هنیمز ي  جیردت  هب  دش ، عقاو  هفیقس  رد  هک  یلبق  ِکچوک  رهاظ  هب  ِفارحنا 
اج هب  اج  نایفسوبا  نادنزرف  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  تیعقوم  دشاب و  هدش  دیزی  ياریذپ  هعماج  هبترم  کی  هک 

.دندوب نآ  هجوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  دندوبن و  هجوتم  یلومعم  مدرم  هک  تسا  يا  هتکن  نآ  نیا  .دوش 

دندرک هنیداهن  خیرات  رد  ار  یگدنزورف  گنهرف  هک  تسا  ییاه  ناسنا  یگدنزورف  تیاکح  ییادهش ، نینچ  تیاکح  هک  ییاجنآ  زا 
دوخ نوخ  اب  و 

21 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


یضعب هریس ي  هب  لاس  ره  میناوخب ، ار  همان  نآ  هراومه  اه ، نآ  یخیرات  تریصب  هب  هجوت  اه و  نآ  دای  اب  هک  دنتشون  ام  يارب  يا  همان 
.مینک یم  رظن  نانآ  زا 

ساسح هک  تسا  ام  هفیظو ي  تسا ، يدـئاص  همامثوبا ي  بانج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  هلمج ي  زا  يدـئاص : هماـمثوبا 
هللادـمحب هک  تسا  ییاه  تیـصخش  زا  یکی  وا  .مینک  ادـیپ  ار  وا  صاخ  تیـصخش  یخیرات و  هاگیاج  البرک  خـیرات  لد  رد  ات  میـشاب 

ندش کیدزن  هک  تسا  یـصخش  نامه  دـیراد  غارـس  وا  زا  هیـضق  تایلک  رد  امـش  هک  هچنآ  .تسا  هداد  ناشن  ام  هب  یبوخ  هب  خـیرات 
دنهد و یم  ماجنا  ار  مزال  مادقا  شا  عقوم  هب  ماما  مّلسم  هدیسرن و  زامن  تقو  زونه  .دوش  یم  رکذتم  ترضح  هب  ار  اروشاع  رهظ  زامن 

اغوغ نآ  طسو  رد  هک  تسا  هیحور  نیا  مینک  هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هچنآ  .تسا  کیدزن  نآ  تقو  اُهْتقَو » اَنَد  : » دیوگ یم  مه  همامثوبا 
زا تسا ، زامن  تقو  ندش  کیدزن  هجوتم  دنا ، هدش  هتـشک  ماما  رکـشل  زا  يا  هدع  تقو  نآ  ات  حبـص  زا  دنوش و  یم  دـیدهت  همه  هک 

راتفرگ ات  دوش  هیذغت  توکلم  ملاع  اب  طابترا  اب  دیاب  دشاب  یم  هجوتم  هنوگچ  تسا ، رـضاح  البرک  رد  هک  یحور  دیمهف  یم  اج  نیا 
.ددرگن یگدز  لمع 

دوب هدرک  رکف  بوخ  تشاد  رارق  نآ  رد  هک  يا  هنامز  هب  تبـسن  ینامیا  يا  هیحور  اب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يدئاص  همامثوبا ي 
هیلع نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  وا  .دهد  ماجنا  ار  مزال  مادقا  ددنویپب  ماما  هب  دـیاب  هک  یعقوم  رد  تسناوت  و 
مان هب  هنوگچ  هیواعم  نامز  رد  دـید  یم  نوچ  دروخ  اه  لد  نوخ  هیواعم  گرم  ات  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  اب  دوب و  مالـسلا 

هتشاذگ اپ  ریز  يرگید  زا  دعب  یکی  یمالسا  ياه  شزرا  مالسا  تیمکاح 
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.دهد تاجن  هطرو  نیا  زا  ار  مالسا  ناهج  ات  دوب  ماگنه  هب  مادقا  رظتنم  تهج  نیمه  هب  دوش و  یم 

يور منک  یم  شالت  مشاب  هتشاد  ناوت  هک  ییاجنآ  ات  هدنب  تسا و  یسانش  هنامز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  تایصوصخ  زا  یکی 
ماما تموکح  هام  شش  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  زا  دعب  هک  دیناد  یم  بوخ  نازیزع  امش  .مشاب  هتشاد  یضیارع  هتکن  نیا 
ییاج هب  ار  راک  جـیردت  هب  درک و  تسناوت  يراک  ره  مالـسا  ناهج  قلطم  مکاـح  ناونع  هب  لاـس  تسیب  هیواـعم  مالـسلا ، هیلع  نسح 
دندوب ددـص  رد  ًالمع  دـش و  اه  تیـصخش  یبایزرا  كالم  مالـسا  زا  لبق  یلهاج  ياه  شزرا  نامه  اب  ناـیوما  گـنهرف  هک  دـناسر 

روط هب  هکلب  نیفص  رد  اهنت  هن  دندوب  هدروخ  مالسلا  هیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ردب  گنج  رد  هک  ار  یتسکش 
اه و هنیک  اب  هنوگچ  دتفا و  یم  قافتا  دراد  يزیچ  هچ  دوش  هجوتم  یمالـسا  هعماج ي  هک  نآ  نودب  دننک ، ناربج  البرک  رد  رت  يّدج 

ینوناق تلود  اب  تفلاخم  هناهب ي  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنزرف  دهاوخ  یم  هیواعم  دنزرف  هینینُح ، هیِرَبیَخ و  هیِرَْدب و  ِداقْحَا 
هدمآ مالـسا  گنج  هب  لبُه » داب  هدنز   » اب ردـب  گنج  رد  زورید  ات  هک  یناسک  نامه  هک  عوضوم  نیا  مهف  .دـناسرب  لتق  هب  یمالـسا !!

یم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  اتسار  نامه  رد  دنا و  هدمآ  مالسا  نامه  گنج  هب  ناشناردپ  نوخ  ماقتنا  هب  ربکا » هللا   » اب زورما  دندوب ،
کی رد  ات  دـندناسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  دوخ  ـالبرک  رد  هک  يدودـعم  هدـع ي  نآ  راـک  زج  .تسین  یـسکره  راـک  دـنگنج ،

هچ دندوب  رظان  لاس  تسیب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  .دنـشخب  یئاهر  هیلب  نآ  زا  ار  مالـسا  یخیرات ، گرزب  تکرح 
.دوش هتسکش  تسب  نب  نیا  ات  دوش  هدوشگ  یهار  دندوب  رظتنم  تسا و  عوقو  لاح  رد  یقافتا 
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مالسا مده  رد  هیواعم  هشقن ي 

لوق زا  بهذلا  جورمرد  يدوعـسم  هک  منک  یم  ضرع  ار  يا  هیـضق  هنومن  ناونع  هب  دـینک  ساسحا  ار  نامز  نآ  ياضف  هک  نیا  يارب 
: دیوگ یم  فّرَطُم  .تسا  هدروآ  َهَبْعُش  ِْنب  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِفِّرَطُم 

َءاَج ْذِإ  ُْهنِم  يَرَی  اَِمب  ُبَْجُعی  َهَیِواَعُم َو  ُرُکْذَـیَف  ََّیلِإ  ُفِرَْـصنَی  َُّمث  ُهَعَم  ُثَّدَـحَتَیَف  ِهِیتْأَی  ِیبَأ  َناَک  َهَیِواَـعُم َو  یَلَع  ِهَریِغُْملا  ِیبَأ  َعَم  ُتْدَـفَو  »
َكاَرَأ ِیل  اَم  ُْتلُقَف  اَِنلَمَع  ِیف  اَنِیف َو  َثَدَح  ْیَِـشل ٍء  ُهَّنَأ  ُْتنَنَظ  ًهَعاَس َو  ُُهتْرَظَْتناَف  ِهَْلیَّللا  ُذـْنُم  ًاّمَتْغُم  ُُهْتیَأَر  ِءاَشَْعلا َو  ِنَع  َکَْسمَأَف  ٍهَْلَیل  َتاَذ 

َریِمَأ اَی  ًاّنِـس  َْتغََلب  ْدَـق  َکَّنِإ  ِِهب  ُتْوَلَخ  ْدَـق  َُهل َو  ُْتُلق  َلاَق  َكاَذ  اَم  ُْتُلق َو  ِساَّنلا  ِثَبْخَأ  ِدـْنِع  ْنِم  ُْتئِج  َّیَُنب  اَی  َلاَـقَف  ِهَْلیَّللا  ُذـْنُم  ًاّـمَتْغُم 
اَم ِهَّللا  َوَف  ْمُهَماَحْرَأ  َْتلَـصَوَف  ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنِم  َِکتَوْخِإ  َیلِإ  َتْرَظَن  َْول  َتِْربَک َو  ْدَـق  َکَّنِإَـف  ًاْریَخ  َتْطََـسب  ًالْدَـع َو  َتْرَهْظَأ  ْوَلَف  َنِینِمْؤُْملا 
ْنَأ اَّلِإ  ُهُرْکِذ  َکَلَهَف  َکَلَه  ْنَأ  اَدَع  اَم  ِهَّللا  َوَف  َلَعَف  اَم  َلَعَف  َلَدَعَف َو  ٍْمیَت  ِیَنب  وُخَأ  َکَلَم  َتاَْهیَه  َتاَْهیَه  َلاَقَف  ُُهفاَخَت  ْیَش ٌء  َمْوَْیلا  ُمُهَْدنِع 
ُرَمُع ٌِلئاَق  َلوُقَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهُرْکِذ  َکَلَهَف  َکَلَه  ْنَأ  اَدَع  اَم  ِهَّللا  َوَف  َنِینِس  َرْشَع  َرَّمَـش  َدَهَتْجاَف َو  ٍّيِدَع  ِیَنب  وُخَأ  َکَلَم  َُّمث  ٍرَْکب  ُوبَأ  ٌِلئاَق  َلوُقَی 

ُهُرْکِذ َو َکَلَهَف  َکَلَه  ْنَأ  اَدَع  اَم  ِهَّللا  َوَف  َلِمُع  اَم  ِِهب  َلِمُع  َلَعَف َو  اَم  َلَعَف  ِِهبَـسَن َو  ِْلثِم  ِیف  ٌدَـحَأ  ُکَی  َْمل  ٌلُجَر  َکَلَمَف  ُناَْمثُع  َکَلَم  َُّمث 
ٍتاَّرَم َسْمَخ  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِِهب  ُحاَُصی  ٍمِشاَه  ِیَنب  اَخَأ  َّنِإ  ِِهب َو  َلُِعف  اَم  ُرْکِذ 
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(1) ؛» اْنفَد ًاْنفَد  اَّلِإ  ِهَّللا  َال َو  ََکل  َّمُأ  َال  اَذَه  َدَْعب  یَْقبَی  ٍلَمَع  ُّيَأَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ 

وگتفگ هب  يو  اب  دوب  وا  دزن  هک  يا  هسلج  ره  رد  تشاد و  دـمآ  تفر و  وا  دزن  ابترم  مردـپ  میدـش ، دراو  ماش ] هب  ] هیواعم رب  مردـپ  اـب 
لقع و رب  درک و  یم  داـی  یبوخ  هب  وا  زا  دومن و  یم  وگزاـب  میارب  تشگ و  یم  زاـب  نم  دزن  هب  سلجم  كرت  زا  سپ  تخادرپ و  یم 

یتعاـس درک ، عاـنتما  ماـش  ندروـخ  زا  دوـب و  تحاراـن  یلیخ  دـمآ ، هناـخ  هب  هک  اـه  بش  زا  یکی  رد  .تفگ  یم  نـیرفآ  وا  تـیارد 
یلمع رطاـخ  هب  توکـس  دـیاش  مدرک  رکف  دوـبن ، تلع  یب  مرظن  رد  توکـس  نیا  یلو  نم ، هن  تفگ ، یم  يزیچ  وا  هن  هـک  تشذـگ 

: تفگ مباوج  رد  مدیـسرپ ، وا  یتحاراـن  زا  مداد و  تارج  دوخ  هب  ور  نیا  زا  هدوب  نم  يوس  زا  بدا  فـالخ  رب  یتـکرح  اـی  دنـسپان ،
سپ تفگ : ارچ ؟ متفگ : هیواعم ! تفگ : تسیک ؟ وا  متفگ : ما ! هدمآ  نیمز  يور  مدرم  نیرت  ثیبخ  نیرتدیلپ و  دزن  زا  بشما  مدنزرف 

تـسا هدیـسر  یلاع  دـح  هب  هتفرگ و  الاب  وت  تزع  هک  نونکا  نینمؤملاریما ، ای  متـساوخ  وا  زا  مدرک ، یم  تبحـص  وا  اب  هک  یتعاس  زا 
تـسا ینامز  تدـم  هک  ار  مشاه  ینب  زا  تناردارب  نیا  رگا  .يا و  هدرک  یگرزب  یهد  شرتسگ  ار  ریخ  ینک و  رهاـظ  ار  تلادـع  رگا 

اریز تسا ! بسانم  اج و  هب  رایسب  يروآ  اج  هب  محر  هلص ي  یهد و  رارق  تمحرم  فطل و  دروم  دنا ، هتـسیز  مولظم  وت  تموکح  رد 
لباق نم  دزن  يداهنشیپ  نینچ  تاهیه ! تاهیه  تفگ : هیواعم  دنرادن ! یشاب  هتـشاد  ساره  نآ  زا  هک  یهاگهانپ  رـضاح  لاح  رد  نانآ 

تسد هب  تردق  رکبوبا ) ) میت هلیبق ي  زا  يدرف  اریز  تسین ، لوبق 
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كاخ ریز  تفر و  ایند  زا  هک  تشذـگن  يرید  دـنگوس  ادـخ  هب  یلو  دـنکب ، دـیاب  هک  ار  هچنآ  درک  دومن و  راتفر  لدـع  اـب  تفرگ و 
نیا سپـس  .درک  نانچ  نینچ و  رکبوبا  دنیوگ : یم  طقف  دوش ، یم  دای  وا  زا  یهاگ  هگ  رگا  دیدرگ و  نوفدم  زین  شمان  دـش و  ناهنپ 

اب شتموـکح  لاـس  هد  تدـم  رد  دز و  ـالاب  ار  تمه  نماد  يو  دیـسر ؛ رمع )  ) يْدَـع ینب  هریت ي  دارفا  زا  یکی  تـسد  هـب  تموـکح 
رگا دنامن و  وا  زا  یناشن  یمان و  هک  تشذـگن  يرید  دـنگوس ! ادـخ  هب  یلو  داد ، ماجنا  هدـنزرا  یتامدـخ  رمتـسم ، شالت  ّتیدـج و 

یـسک هک  هیما  ینب  هلیبق ي  زا  نامثع  تسد  هب  رما  مامز  سپـس  .درک  نانچ  نینچ و  رمع  دنیوگ : یم  دمآ ، نایم  هب  یمان  وا  زا  یهاگ 
وا و زا  یناـشن  یماـن و  تفر و  اـیند  زا  هک  تشذـگن  يرید  مسق  ادـخ  هب  اـما  درک ، هچنآ  درک  و  دیـسر ! تـسین ، وا  دـننام  بـسن  رد 

ياه هنذأم  رب  راـب  جـنپ  زور  ره  دـمآ  شتـسد  هب  کـلم  هک  ادـخ - لوسر  ینعی  مشاـه -  ینب  ردارب  نیا  اـما  دـنامن  یقاـب  شدرکلمع 
یقاب نم  يارب  يدـیما  ایآ  دـننک ! یم  يراج  نابز  رب  هَّللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ   » مدرم دوش و  یم  دای  تمظع  هب  وا ، مان  دـجاسم ،
رگم موش ، یمن  مارآ  زگره  دنگوس  ادـخ  هب  هن  يداد ! نم  هب  يداهنـشیپ  نینچ  هک  دابم  يردام  ار  وت  دوشن ، هدینـش  مان  نیا  هک  تسا 

.دنامن یقاب  نآ  زا  يرثا  ددرگ و  نفد  مان  نیا  هک  ینامز 

نـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  لاس  هد  نیا  رد  تسیچ و  هیواعم  هشقن ي  دنا  هجوتم  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـینک  هظحالم 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یمان  دهاوخ  یم  هک  دنتسه  یفده  نینچ  هب  ندیسر  يارب  هیواعم  ياه  هشقن  رظان  ناشدوخ  مالسلا  هیلع 
دیاب هچ  یطیارش  نینچ  رد  مالسا  تاجن  هار  هک  دنا  هدرک  رکف  هراومه  ترـضح  فرط  نآ  زا  .دنامن  خیرات  هنحـص  رب  ملـس  هلآ و  و 

لوسر مایپ  اذل  دشاب و 
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! نیسح يا   (1)« الِیتَق َكاَرَی  ْنَأ  َءاَش  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ْجُرْخا  ُْنیَـسُح  اَی  : » دندومرف هک  دـنتفرگ  بوخ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هب دـش ، دعتـسم  شبلق  درک و  زکرمت  بوخ  یتـقو  فراـع  کـی  هک  روط  ناـمه  .دـنیبب  هتـشک  ار  وت  دـهاوخ  یم  ادـخ  نک ، تکرح 

.دوش یم  فشکنم  یتقیقح 

میمصت نیرت  تخس 

هب دنتشاد  هک  یتمکح  نآ  اب  یلو  دراد  رس  رد  هچ  هیواعم  دنتسناد  یم  هریغم  زا  رتدوز  یلیخ  دنتـشاد  نید  زوس  هک  ییاه  نآ  همه ي 
دارفا نیرتدب  مالـسا  رظن  زا  هک  هدش  يدارفا  راتفرگ  یمالـسا  ماظن  دـینیبب  هک  تسا  تخـس  ردـقچ  .دـندوب  یهلا  لح  هار  کی  لابند 

هک نآ  زا  طیارش  دشاب و  شخبرثا  هک  دینزب  تسد  يراک  هب  دیناوت  یمن  رگید  فرط  زا  دینکب و  يراک  ًامتح  دیراد  هفیظو  دنتسه و 
هیلع نینمؤملاریما  نامز  یـضاق  دـینک  هظحالم  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  دوخ  یبوخ  هب  یتقو  ندروخ  لد  نوخ  نیا  .دوشن  رتدـب  تسه 

هک دوب  هدمآ  شیپ  یطیارش  هک  تسانعم  نیدب  نیا  دهد و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  ياوتف  یـضاق ، حیَرُـش  ینعی  مالـسلا 
.تسا هدش  ظفح  يرهاظ  لکش  هتشگ  فذح  اوتحم  هک  لاح  نیع  رد  هدش و  شدبلاک  ینابرق  مالسا  حور 

نیع نیا  دیوگب  تسناوت  یمن  مه  سک  چیه  تشادن و  يراک  نوعرف  تخت  نوراق و  جنگ  اب  رگید  هک  دوب  هدمآ  هنحص  هب  یمالـسا 
رد هک  دروآ  یم  هارمه  هب  ار  یتریصب  یطیارش  نینچ  رد  ندروخ  لد  نوخ  .تسین  مالسا 
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كرد دننک  یم  حرطم  ماما  هک  ار  یلح  هار  دمهفب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایپ  دـناوت  یم  ناسنا  ندروخ ، لد  نوخ  نآ  هجیتن 
.دنک

نوخ یبوخ  هب  هاش  نامز  رد  هک  دوب  نیا  دنـشاب  یمالـسا  بالقنا  رای  هک  دندش  رختفم  ناناوج  زا  یـضعب  هک  نیا  تلع  مدقتعم  هدنب 
زا يرایـسب  دندرک و  يزاس  هسامح  یلاع  روط  هب  دندش و  دراو  سدـقم  عافد  رد  یبوخ  هب  هدـع  نامه  هک  نیا  تلع  دـندروخ و  لد 

.دنک یم  هزجعم  ندروخ  لد  نوخ  عون  نیا  دندروخ ، یم  دیاب  هک  دندروخ  اه  لد  نوخ  شتقو  هب  هک  دوب  نیا  دـندش ، دیهـش  اه  نآ 
هیواعم و رب  گرم  دـننزب : دایرف  يا  هدـع  هک  دوبن  نآ  راک  هراچ ي  طیارـش  نآ  رد  اریز  دـندرک ، راحتنا  هن  دـندش و  سویأم  هن  نوچ 
، هدش مامت  هداتفا و  هیواعم  تسد  رد  راک  رگید  دندرک  یم  روصت  دندش و  یم  مه  سویأم  رگا  هک  روط  نامه  دنوش ، هتشک  مه  دعب 

یسامح يونعم و  حور  ًالمع  هک  ینافرع  یبالق و  سدقت  عون  کی  هب  دیزی  هیواعم و  یتاغیلبت  هاگتـسد  .دندوب  هدرکن  رکف  هنادنمرنه 
.دش دیهش  يوما  یلعج  ِمالسا  اب  لباقت  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دز و  یم  نماد  درک ، یم  بارخ  ار  مالسا 

نیرتهب رظتنم  یهلا  شیاشگ  هب  دامتعا  اب  دـندش ، سأی  راتفرگ  هن  دـندز و  یـسایس  راحتنا  هب  تسد  هن  ناشراوگرزب  باحـصا  ماـما و 
ناوت یمن  هک  نآ  هناهب ي  هب  نامز  ناـمه  رد  رمع  نب  هللادـبع  لاـثما  هک  یلاـح  رد  دوب ، میمـصت  نیرت  تخـس  نیا  دـندوب و  تصرف 

ینک تعیب  دیزی  اب  یهاوخ  یمن  رگا  درک  یم  تحیـصن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  رمع  نب  هللادبع  .دندش  سأی  راتفرگ  درک  يراک 
.نکن تعیب  نیشنب و  هناخ  رد 
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لد نوخ  دمآ  یم  شیپ  هچنآ  لباقم  رد  هیواعم  گرم  ات  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  همامثوبا 
تهج هب  دوش ، یم  هتـشاذگ  اپ  ریز  يرگید  زا  دـعب  یکی  یمالـسا  ياه  شزرا  مالـسا  تیمکاح  مان  هب  هنوگچ  دوب  رظان  دروخ و  اه 

ات زین  ام  .دهد  رییغت  ار  ریسم  عقوم  هب  یمادقا  اب  بسانم و  ینامز  رد  ات  دوب  رظتنم  دوب  عوقو  لاح  رد  هیواعم  قیرط  زا  هچنآ  زا  یهاگآ 
هب یعقاو  نامیا  ياـنعم  دوش ، یمن  سویأـم  یلو  دریگ  یم  رارق  نآ  رد  هماـمثوبا  نوچمه  یناـسنا  هک  تسا  یتیعقوم  هچ  نیا  میمهفن 
زا هعماج  جورخ  هار  شیاشگ و  ِطیارش  رفک ، تیمکاح  يانگنت  رد  هک  دیـشابن  دقتعم  رگا  ینعی  .میمهف  یمن  ار  ملاع  ننُـس  قیاقح و 
ایند درک  دیهاوخ  نامگ  تسین و  لماک  ناتنامیا  زونه  دینک ، هدامآ  طیارـش  نآ  يارب  ار  دوخ  دـیاب  دوش و  یم  مهارف  ًامتح  انگنت  نآ 

.تسا اه  نآ  ياه  هئطوت  اه و  هشقن  لیئارسا و  اکیرمآ و  تسد 

نیمز دناسر و  یم  لتق  هب  ار  نیطسلف  مدرم  وا  هراومه  تسه و  ًالعف  هک  تسا  نیمه  لیئارسا  همادا ي  دنک  رکف  مه  زورما  یسک  رگا 
دیاب هلحرم  نیا  رد  دنادب  یـسک  رگا  اما  .دنک  کش  ملاع  رد  ادخ  روضح  هب  دوخ  نامیا  رد  دـیاب  دـنک ، یم  بحاصت  ار  اه  نآ  ياه 

رد یبوخ  هب  مدآ  نیا  دـش ، ملاع  يارب  يدـیدج  تایح  هدامآ ي  درک و  دـصر  ار  زورما  ناهج  اـب  یهلا  تابـسانم  دروخ و  لد  نوخ 
دراو ار  دوخ  دیآ  یم  شیپ  ام  خیرات  هدنیآ ي  رد  هک  یشیاشگ 
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(1) .تسا خیرات  ياه  هنحص  همه ي  رد  ادخ  رنه  هجوتم  نوچ  تسا ، هدش  مامت  هتشذگ  هرود ي  دمهف  یم  دنک و  یم 

يا هعجاف  قمع  هب  هجوت  اب  دندوب و  هدرک  ادیپ  هیواعم  تیمکاح  طیارش  رد  ندروخ  لد  نوخ  اب  هک  یتریصب  تهج  هب  البرک  يادهش 
ار دوخ  هنامز ي  لکشم  دنناوت  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  ندش  هتشک  اب  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دوب  هدروآ  شیپ  وا  هک 

یتقو اریز  .ددرگرب  هعماج  هب  هرابود  داهج  يوقت و  گنهرف  ربیخ و  دحا و  ردب و  تایبدا  ینعی  یمالـسا  ردـص  تایبدا  ات  دـننک  لح 
نامه .دنام  یمن  عاضوا  ِتشگرب  يارب  تداهـش  زج  یهار  چـیه  دوش  انعم  یب  گرزب  ياه  نامرآ  هدـمآ ، شیپ  ِتیفارـشا  ياضف  رد 

، دشاب هتشاد  اه  نآ  تداهش  دیاب  هک  يریثأت  نودب  هنرگو  دنهدن  هیواعم  تسد  هناهب  دندوب  بظاوم  هیواعم  نامز  رد  هک  یناراوگرزب 
.دنهد ماجنا  ار  مزال  مادقا  دوخ  تداهش  اب  دنراد  شالت  ًادیدش  الاح  دنوش  یم  هتشک  طقف 

رترب تایح  هب  ندیسر 

هب داد ، ناشن  ار  دوخ  ندوبرظتنم  يانعم  درک و  هبتاکم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هفوک  زا  هیواعم  گرم  زا  دعب  يدئاص  همامثوبا ي 
ًاقیمع دندرک  دوعـص  خیرات  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ار  یخیرات  دیاب  میریگب ، هداس  ار  اه  هبتاکم  نیا  دیابن  تهج  نیمه 

یصاخ گنهرف  رد  اه  هبتاکم  نیا  میمهفب  ات  مینک  هعلاطم 
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نارود نامه  رد  دـننک  یم  شالت  زونه  هدـش ، مامت  نارود  نآ  دـنوش  هجوتم  بالقنا  روهظ  اب  ات  دـندوبن  یهاشنهاش  ماظن  تیمکاـح 

.دننک یگدنز 
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هک تشاد  نایرج  هیحور  نیا  دندوب  هدرک  كرد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ینایعیش  نیب  .تسا  هدش  ماجنا  یـصاخ  يانبم  اب  و 
تابتاکم عون  نیا  .دنهدب  همادا  ناماما  رگید  تیمکاح  اب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیصخش  دوخ  هعماج ي  تیمکاح  يارب  دیاب 

هک یلاح  رد  تسا ، هویم  زا  رپ  ام  ياه  غاب  دـیروایب  فیرـشت  اقآ  هک  دـنداد  ماجنا  بلط  تصرف  يا  هدـع  هک  تسا  یتاـبتاکم  زا  ریغ 
رد اه  نیا  تسا  يرگید  زیچ  هب  يدئاص  همامثوبا ي  لاثما  هاگن  قفا  یلو  .دندش  دعـس  رمع  رکـشل  دراو  هللادـیبع  راشف  اب  دارفا  نیمه 

، دنـشاب هدناشک  هفوک  هب  ار  ماما  اه  نیا  هک  تسین  روط  نیا  اذل  دنا  هدرک  رکف  نآ  يور  لبق  زا  هک  دنوشب  یتضهن  دراو  دندوب  شالت 
هچ ماما  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  میتسه و  ناتتمدـخ  رد  مه  ام  هک  دنتـشون  همان  دـنراد  همانرب  ماـما  دنتـسناد  یم  نوچ  سکعرب  هکلب 

دیهش ملسم  یتقو  .دوب  ملسم  يارب  هحلسا  دیرخ  رومأم  تسویپ و  وا  هب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  روضح  اب  همامثوبا  .دنراد  يا  همانرب 
رایشوه و هداعلا  قوف  وا  .دناسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  دوخ  دوب ، هدرک  داجیا  هللادیبع  هک  یناقفخ  اه و  یتخس  همه ي  اب  دش 
هک دعس  رمع  هداتسرف ي  هب  همامثوبا  دنک ، تبحص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ات  دنتـسرف  یم  ار  یـصخش  دعـس  رمع  .تسا  گنرز 

- دنکن ریگلفاغ  ار  ماما  هبترم  کی  هک   - ینک تبحص  ماما  اب  يورب  یهدب و  ار  دوخ  ریشمش  دیاب  دیوگ  یم  هدوب  يراوخنوخ  صخش 
زاب هک  دراذـگب ، درف  نآ  ریـشمش  يور  ار  شتـسد  وا  هک  دراذـگب  دـیاب  لقاّدـح  دـنک  یم  داهنـشیپ  همامثوبا  .دوش  یمن  یـضار  وا  و 

مدرک ضرع  لاثم  ناونع  هب  ار  اه  نیا  .دوشن  کیدزن  ماـما  هب  یـسکره  هک  دراد  تقد  ددرگرب ، دوش  یم  روبجم  دوش و  یمن  یـضار 
بظاوم هنوگچ  هک  دوش  مولعم  ماما  اب  باحصا  تبسن  ات 

31 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوشن هلمح  ترضح  هب  هناریگ  لفاغ  دیاین و  شیپ  ترضح  يارب  يرطخ  نیرت  کچوک  ات  دندوب  ماما 

هیلع هللادـبعابا  ترـضح  هب  اروشاع  رهظ  هماگنه ي  رد  هک  داد  ناشن  ار  دوخ  یتقو  يدـئاص  همامثوبا ي  لداعتم  ینامیا و  تیـصخش 
ای ماما  اب  دروخرب  عون  نیا  دینک  هظحالم  .داب  امش  يادف  مناج  ءادفلا » کل  یـسفن  هّللادبعابأ ! ای  : » درک ضرع  دش و  کیدزن  مالـسلا 

کی .داب  امـش  لام  مدوجو  همه ي  ادـخ ! ناگدـنب  ردـپ  يا  دـیوگ  یم  وا  .ماما  زا  تسا  یمهف  هچ  هناشن ي  ماما  هب  تبـسن  ریبعت  نیا 
هک یـسک  يارب  یلو  .میتسه  امـش  يادف  ام  اقآ  دیوگ  یم  سیئر  هب  دننک  هفاضا  شقوقح  هب  لایر  کی  دـهاوخ  یم  يدـنمراک  تقو 
هب يدادـعت  لاح  ات  حبـص  زا  و  دـنا ، هداد  ار  همه  تداهـش  ربخ  ترـضح  لبق  بش  دوش و  دیهـش  شا  ماـما  راـنک  رد  اـت  تسا  هدـمآ 

هدیـسر وا  .ینورد  داقتعا  راهظا  رگم  تسین  يا  هلمج  نینچ  نتفگ  رد  يا  هزیگنا  چـیه  یتلاـح  نینچ  رد  رگید  دـنا  هدیـسر  تداـهش 
اوبرتقا دق  ءالؤه  يرأ  ینا  : » دـنک یم  ضرع  همادا  رد  .تسا  نکمم  ماما  سدـقم  دوجو  لیذ  يانف  رد  شرترب  تایح  هک  نیا  هب  تسا 

امـش دنگوس  ادخ  هب  یلو  هّللا » ءاش  نإ  کنود  لتقا  یتح  لتقت  هّللا ال  و ال و   » .دنا هدش  کیدزن  امـش  هب  موق  نیا  هک  منیب  یم  کنم »
اند یتلا  هالصلا  هذه  تیّلص  دق  ّیبر و  یقلا  نأ  بحا  و   » .مسرب لتق  هب  امش  لباقم  رد  نم  هللاءاش  نإ  هک  نآ  رگم  دش  یهاوخن  هتشک 

کیدزن شتقو  هک  يزامن  نیا  منک ، تاقالم  تداهش  نیا  رد  مهاوخ  یم  هک  ار  مراگدرورپ  هک  مراد  تسود  اما   (1)« اهتقو
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.مینک سمل  يّدـح  ات  ار  البرک  هنحـص ي  ياضف  میناوت  یم  عقوم  نآ  رد  زامن  تقو  اب  هماـمثوبا  دروخرب  عون  زا  اـم  .مناوخب  ار  تسا 
دندرک دنلب  ار  ناشرس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  نیا  اب  یلو  دنوش  هجوتم  ماما  دوخ  ات  هدیـسرن  زامن  تقو  زونه  هک  تسا  تسرد 
.تسا زامن  تقو  لّوا  نآلا  يرآ ، دـهدب ! رارق  شیوخ  ناگدـننکدای  نارازگزامن و  زا  ار  امـش  ادـخ  يدرک ، دای  ار  زامن  دـندومرف : و 
کمک ادـخ  میمت ، نب  نیـصح  مان  هب  تسا  یثیبخ  صخـش  .میناوخب  زامن  ام  ات  دـنراد  هگن  تسد  دـیهاوخب  اهنآ  زا  دـندومرف : هاگنآ 

ماما نمشد  دندوب  دعس  رمع  رکـشل  رد  هک  ییاه  نآ  همه  دنچره  میـسانشب ، رت  تسرد  ار  ماما  ات  میـسانشب  مه  ار  ماما  نانمـشد  دنک 
باوج رد  تسا ، میمت  نب  نیـصح  نیمه  دوب  ماما  نانمـشد  زا  ًاتقیقح  هک  ییاه  نآ  زا  یکی  یلو  دندوب  هدمآ  سرت  رـس  زا  دـندوبن و 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  نادناخ  زامن  ایآ  دیوگ : یم  شا  خـساپ  رد  رهاظم  نب  بیبح  .تسین  لوبق  ناتزامن  امـش  دـیوگ : یم  ماما 
بیبح و ادـتبا  هک  تفرگرد  یتخـس  گـنج  وگتفگ  نیا  رـس  رب  غـالا ؟ يا  دوش ، یم  لوبق  وت  زاـمن  دوش و  یمن  هتفریذـپ  ملـس  هلآ و 

زامن سپس  ّرح و  روط  نیمه  درک و  لصاو  كرد  هب  ار  يا  هدع  دیگنج و  مامت  يروشحلس  اب  بیبح  .دندش  دیهش  یحایر  ّرح  سپس 
.دش رازگرب  فوخ 

مناسرب و مناهارمه  هب  ار  دوخ  مهاوخ  یم  درک : ضرع  ماما  هب  نانمـشد ، اب  داـهج  تهج  نتفرگ  هزاـجا  يارب  زاـمن  زا  دـعب  هماـمثوبا 
داعبا مامت  دـیاب  هک  دوب  نیا  ـالبرک  رد  ماـما  باحـصا  یتدـیقع  ياـنبم  .مشاـب  امـش  تداهـش  ییاـهنت و  رظاـن  مناـمب و  بقع  منارگن 

ضیف هطساو  سدقم  دوجو  لیذ  رد  ملاع  همه ي  هک  تسا  يراج  نیوکت  رد  هچنآ  ات  دوش  یناف  ماما  تیصخش  لیذ  رد  ناشدوجو 
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.ددـنویپب و عوقو  هب  تلاـح  ناـمه  زین  عیرـشت  رد  تسا ، ماـما  ضیف  هطـساو  ماـقم  هب  قلعتم  ناـشدوجو  همه ي  دـنراد و  دوجو  ماـما 
زین ترـضح  تساوخ و  هزاجا  ماما  زا  تالمج  نیا  اب  .دـننک  دـحتم  ینیوکت  تقیقح  نآ  اـب  ار  دوخ  عیرـشت  دنتـسناوت  یم  هللادـمحب 

.میدنویپ یم  وت  هب  یتعاس  زا  دعب  زین  ام  ورب  هَعاَس » َِکب  َنوُقِحَال  ّانِاَف  مَّدَقَت  : » دندومرف

یسانش تقو  هزجعم ي 

تقو نیمه  دهد و  ماجنا  ار  مادـقا  نیرت  یـساسا  ًالعف  هدـمآ و  شیپ  هک  تسا  یتصرف  نیا  صیخـشت  رد  همامثوبا  درخ  يرایـشوه و 
کی .تسا  عوقو  فرش  رد  تداهش  نیا  رانک  رد  یقافتا  هچ  تسناد  یم  نوچ  درک ، همامثوبا  ار  همامثوبا  هک  تسا  ماگنه  هب  یسانش 

، نآ ققحت  ياهب  هک  تسا  شیپ  رد  یگرزب  زیچ  تفگ : یم  اه  نآ  هب  هک  دوب  ناگدـنب  نیا  رد  صاـخ  تریـصب  کـی  مشـش و  ّسح 
دنمهف یم  هک  دوب  نیا  همامثوبا  لاثما  تایـصوصخ  .درادـن  هنحـص  نیا  رد  ار  يروضح  نینچ  تیحالـص  یـسکره  تسا و  تداـهش 

هب درک و  هدافتـسا  یلاعتم  ياه  نامرآ  ققحت  يارب  ییـالط  طیارـش  کـی  ناونع  هب  تصرف  نآ  زا  دـیاب  دـمآ  دوجو  هب  یتصرف  یتقو 
زاب زامن  ِتقو  زا  ار  همامثوبا  گنج ، ماـگنه  رد  هک  تسا  ماـگنه  هب  یـسانش  تقو  هیحور ي  نیمه  .تسارآ  ار  نآ  لکـش  نیرتاـبیز 

تـصرف رد  دنتـسناوت  دننک  یم  دروخرب  نآ  اب  وحن  نیرتهب  هب  هدرک و  هدافتـسا  دـیآ  شیپ  هک  یتصرف  ره  زا  نوچ  اه  نیا  .دراد  یمن 
هناناج و نینچنیا  دنناسرب ، رمث  هب  دـندروخ  هلاس  تسیب  نیا  هک  ار  ییاه  لد  نوخ  مامت  دـنناوت  یم  هدـمآ و  شیپ  هک  يا  هداعلا  قوف 

مالسلا هیلع  نیسح  رانک  رد  هنادرم 
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بظاوم درامـش و  یم  تمینغ  ار  راگدرورپ  اب  تاجانم  تصرف  زامن ، هماقا ي  تصرف  رد  هیحور  نیمه  .دندروآ  دیدپ  ار  هنحـص  نآ 
.دورن تسد  زا  زین  تصرف  نیا  تسا 

هب تخاس و  مسجم  ار  مالـسا  تیونعم  شراتفر  راتفگ و  اب  تشادـن و  زاب  زاـمن  تقو  ندیـسرارف  زا  ار  هماـمثوبا  گـنج ، هماـگنه ي 
هب راودیما  اریز  دناسر ، رمث  هب  یهلا  برق  يارب  ار  دوخ  ياه  شالت  .دیدرگ و  موصعم  ماما  رانک  رد  تداهش  هتسیاش ي  تهج  نیمه 

َِتناَک َْول  ِهَّللا  َو  : » دـندومرف رذوبا  هب  هذـبر  هاگدـیعبت  هب  رذابا  هقردـب  رد  هک  هاگنآ  دـندوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نخس 
يور هب  نامـسآ  نیمز و  ياهرد  همه ي  رگا   (1)« اجَرْخَم اَْهنِم  َُهل  َلَعَج  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  یَقَّتا  َُّمث  ًاْقتَر  ٍدـْبَع  یَلَع  ُضْرَأـْلا  ُتاَواَـمَّسلا َو 
تقو نآ  اه و  لد  نوخ  نآ  رگا  .داد  دهاوخ  ناشن  وا  هب  ار  اه  تسب  نب  زا  جورخ  هار  دـنوادخ ، دزروب ، اوقت  وا  دوشب و  هتـسب  یـسک 
دنتفگ یم  دندروآ و  یم  یهیجوت  دنوش ، رضاح  هنحص  نیا  رد  دنتـسناوت  یمن  زورما  دوبن  ادخ  اب  تاجانم  نآ  دتمم و  ياه  یـسانش 

.دنا هتفرگ  رارق  ینامز  هچ  رد  دنمهف  یم  دنمهف و  یم  ار  ماما  توعد  هاگیاج  اه  نیا  یلو  .دعب  هللاءاش  نإ 

یمالسا بالقنا  یخیرات  هاگیاج 

تسا هنامز  مهف  مینک  فرطرب  نامدوخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  هریس ي  هب  رظن  قیرط  زا  دیاب  ام  هک  یتالکـشم  زا  یکی 
ماما باحصا  یخیرات  ِتیصخش  اب  سنُا  اب  هک  دراد  یتریصب  هب  زاین  نیا  .ماگنه  هب  ِمادقا  و 
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دوب یسدق  حتف  کی  ًالمع  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  لاس 88  يد  هک 9  یتریصب  نامه  .دیآ  یم  تسد  هب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
.دندوب رادروخرب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  هک  يرون  نامه  زا  دوب  يزراب  یلجت  یمالـسا و  بالقنا  هدـنیآ ي  يارب 

لاس ياه  لاس  هک  دندومن  ار  یمادقا  دـندش و  هنتف  فلتخم  داعبا  هجوتم  يدادادـخ  یهلا و  تریـصب  اب  لاس 88  هام  يد  رد 9  مدرم 
.دنراد ام  خیرات  رد  هثداح  نآ  ظفح  رب  دیکأت  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  تهج  نیمه  هب  دنک و  یم  هیذغت  ار  ام  خیرات 

یمالسا بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هورگ  نآ  ياضعا  هک  دوب  نآ  دنک  یهارمه  بالقنا  اب  تسناوتن  يدازآ  تضهن  لاثما  هک  نیا  تلع 
ماظن يروتاتکید  زا  ار  ام  هک  تسا  دـح  نآ  رد  طقف  یمالـسا  بالقنا  شقن  هک  دوب  نآ  ناشروصت  دـندیمهفن ، رـصاعم  نارود  رد  ار 
نوخ .ناملسم  ام  دنتسه و  یحیسم  اه  نآ  هک  توافت  نیا  اب  میشاب ، هتشاد  نردم  روشک  کی  اپورا  لثم  ات  دنک  یم  دازآ  یهاشنهاش 

ییانعم نآ  هب  یمالـسا  بالقنا  رظتنم  اذـلو  دـش  ضرع  هک  دوب  نآ  يارب  نادـنز  لمحت  هاش و  نامز  رد  نایاقآ  نیا  ياه  ندروخ  لد 
تنطلس دیاب  هاش   » هک دوب  نیا  ناشفرح  اه  نآ  .دنهدب  دیهش  نآ  يارب  دننک و  لابقتسا  نآ  زا  الاح  هک  دندوبن  دندرک  حرطم  ماما  هک 

: » دندومرف فرح  نیا  لباقم  رد  ماما  ترضح  ناریا .» يارب  میهاوخ  یم  ار  مالـسا  ام  : » تفگ یم  ناگرزاب  ياقآ  تموکح .» هن  دنکب 
(1) «. میهاوخ یم  ار  مالسا  ام  هک  دز  دایرف  لوا  زا  .درک  مایق  مالسا  يارب  ناریا 

روط نآ  دنناوت  یمن  تهج  نیمه  هب  دنمهف و  یمن  ار  یمالسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هک  تسا  نیا  اه  یبهذم  زا  یضعب  لکشم 
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یـشیاشگ هک  ًادعب  دنروخ  یمن  لد  نوخ  اه  یقالخادب  اهانگنت و  تهج  هب  هک  ییاه  نآ  مه  الاح  .دننک  یهارمه  تسا  هتـسیاش  هک 
هک »ي  تقو  » ساسا رب  دننک و  لابقتـسا  نآ  زا  ات  دنـسانش  یمن  تیمـسر  هب  ار  شیاشگ  نآ  درک  روهظ  تالکـشم  نیا  زا  روبع  يارب 

بیع هنرگو  تسا  باجح  یب  هاش  رـسمه  ارچ  هک  دوب  نیا  ناش  لکـشم  اـم  ياـه  یبهذـم  زا  يا  هدـع  .دـننک  مادـقا  دـنک  یم  روهظ 
بالقنا راکادف  زابرس  دنناوتب  بالقنا  ِتقو »  » روهظ اب  هک  دنتـسناد  یمن  يزیچ  ماظن  نآ  تافآ  زا  اه  نیا  دندید ، یمن  وا  رد  يرگید 

نآ هب  یمالـسا  بالقنا  رظتنم  هک  دندوب  هدرک  شدیعبت  تسا ، مارح  هدز  خی  تشوگ  دوب  هتفگ  نوچ  هک  ییاقآ  نآ  .دنـشاب  یمالـسا 
.دوشب بالقنا  يادف  دناوتب  الاح  هک  دوبن  دنتشاد  رظن  ّدم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  هک  ییانعم 

روما یناـهج و  تابـسانم  رد  تسا  مالـسا  لـک  هاـگیاج  هب  رظن  تواـفت  رد  تنـس  لـها  ناردارب  زا  یـضعب  اـب  اـم  تواـفت  مه  زورما 
يارب ار  مالـسا  اه  نآ  یلو  یتیبرت ، يداصتقا و  یـسایس ، تابـسانم  ماـمت  رد  ادـخ  تیمکاـح  ینعی  مالـسا  میئوگ  یم  اـم  .یعاـمتجا 

دنا هدرپس  ینامکاح  هب  ار  هعماج  يداصتقا  یسایس ، روما  اما  دنا و  هتفریذپ  هزور  زامن و  لثم  یصخش ، روما  رد  ادخ  مکح  تیمکاح 
نآ اب  يا  هلئسم  ساسا  نیمه  رب  یلو  دنادساف  ناش  نامکاح  هک  دنناد  یم  یمالسا  ياهروشک  مدرم  رثکا  دنارالوکـس ، تدش  هب  هک 

.دنرادن اه 

مالسا ناهج  ياملع  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن 

تکرح رگا  میمهفب  هک  مینک  رکف  تسرد  میناوـت  یم  یتـقو  مالـسلا  هـیلع  هللادـبعابا  ترـضح  تـکرح  یخیراـت  هاـگیاج  دروـم  رد 
حور دوب و  هدشن  عقاو  ترضح 
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رد زورما  امـش  هک  دوب  يروط  ناـمه  اوتحم ، لکـش و  رد  مالـسا  ناـهج  ماـمت  زورما  دـش  یم  مکاـح  مالـسا  مسا  هب  يوما  گـنهرف 
رگا .دـنراد  تیباهو  اب  یـساسا  هلـصاف ي  مالـسا  ناهج  همه ي  هکلب  هعیـش  اهنت  هن  زورما  هک  یلاح  رد  .دـینک  یم  هظحالم  نویباهو 

ام .دوبن  نایم  رد  یمالـسا  لاح  نآ  رد  دندوب و  یباهو  مالـسا  ناهج  همه ي  زورما  دندرک  یم  ادیپ  تموکح  همادا ي  ناکما  نایوما 
هبلغ ي نارود  رد  مینک  یم  شـالت  تسا  ینیـسح  دوخ  حور  قمع  رد  هللادـبعابا  تضهن  ریثأـت  تحت  مالـسا  ناـهج  هک  دـیما  نیا  اـب 
هب تبسن  مالسا  ناهج  مهم  نادنمشناد  تارظن  هب  یهاگن  امـش  .مینادرگرب  شدوخ  ینید  تایح  هب  ار  مالـسا  ناهج  هتینردم  گنهرف 

تاجن نایوما  لاگنچ  زا  ار  مالـسا  ناهج  ًاقیمع  تضهن  نیا  هزادـنا  هچ  ات  دوش  نشور  ات  دـیزادنیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح 
.دنشاب یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ریثأت  تحت  هنوگچ  هک  دیرگنب  تنس  لها  ناملاع  تارظن  هب  هدرک ، ینیسح  هداد و 

َمْوَی اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیذَّلا  انَلُسُر َو  ُرُْـصنََنل  اَّنِإ  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  رفاغ  هروس ي  هیآ ي 51  ریسفت  رد  بطق  دیس  دیهش 
: دیوگ یم  نآرقلا » لالظ  یف   » ریسفت رد  داهْشَْألا » ُموُقَی 

یلاح رد  دنراد ، يزوریپ  هب  نیب  کیدزن  یهاگن  هدرک ، دودحم  دوخ  يارب  هدش  هتخانش  ِصخـشم  بلاق  رد  ار  يزوریپ  يانعم  مدرم  »
هولج تسکـش  لکـش  هب  اه  يزوریپ  یخرب  رگن ، هتوک  ياه  ناسنا  دید  رد  تاقوا ، یهاگ  .دراد  ینوگانوگ  ياه  لکـش  يزوریپ  هک 

عـضوم نیا  اـیآ  .ددرگ  یمنرب  دوـخ  یهلا  توـعد  هدـیقع و  زا  یلو  دوـش  یم  هدـنکفا  شتآ  ردمالـسلا  هیلع  مـیهاربا  .دوـش  یم  رگ 
رد دش ، یم  هدنکفا  شتآ  هب  هک  یلاح  رد  میهاربا  هدیقع ، قطنم  رد  کش  نودب  تسکش ؟ عضوم  ای  تسا  هنادنمزوریپ 
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هرهچ مه  نآ  تسا و  يزوریپ  زا  يا  هرهچ  نیا  .دـش  زوریپ  رگید  راب  تفای ، تاـجن  شتآ  زا  یتقو  نینچمه  دوب ، يزوریپ  هلق ي  جوا 
یهلا ناوضر  هک  نیـسح -  .تسا  يزوریپ  هب  کیدزن  رایـسب  تقیقح  رد  یلو  دراد  يزوریپ  اب  يدایز  هلـصاف ي  رهاـظ  رد  .رگید  يا 

دوب يزوریپ  نیسح  تداهش  دسر ، یم  تداهش  هب  يزیمآ  هعجاف  لکـش  نینچ  هب  لاح  نیع  رد  یتمظع و  نینچ  اب  داب - شلاح  لماش 
ساسا رب  و  هبئاش ، یب  صلاخ و  تقیقح  رد  یلو  دوب  تسکش  نیسح  تداهـش  کچوک ، ياهرایعم  نیبرهاظ و  هاگن  اب  تسکـش ؟ ای 

اب شپت و  هب  دیهش  يارب  اه  بلق  دیاشگ ، یم  لاب  ّتبحم  قشع و  اب  ادهـش ، یمامت  يارب  نیمز  .تسا  يزوریپ  نیع  گرزب ، ياهرایعم 
یتح نایعیـش ، ریغ  نایعیـش و  .دـشاب  داب - شلاح  لماش  یهلا  ناوضر  نیـسح -  دـننام  دـیاب  يراکادـف  .دـتفا  یم  شـشوج  هب  تریغ 

.دنتسه ناسکی  يراکادف  نیا  رد  ناناملسم  ریغ  زا  يرایسب 

هب دنتسناوت  یمن  دندرک ، يرای  ار  هدیقع  ناشتداهش  اب  هک  هنوگ  نآ  دندرک ، یم  یگدنز  مه  لاسرازه  رگا  هک  ینادیهـش  رایـسب  هچ 
بلق رد  ار  انعم  همه  نیا  دناوت  یمن  دسیون ، یم  دوخ  نوخ  اب  دیهش  هک  يا  هبطخ  نیرخآ  دننام  زیچ  چیه  .دننک  تمدخ  ناش  هدیقع 

شناگداون نادنزرف و  شخب  تکرح  نیرفآ و  شبنج  هراومه  دیهـش  .دراداو  گرزب  ياهراک  ماجنا  هب  ار  رفن  نارازه  دـهد و  اج  اه 
«. دنام دهاوخ  یقاب  اه  لسن  یمامت  يارب  خیرات و  لوط  رد  نیرفآ  شبنج  شخب و  تکرح  اسب  هچ  و 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  هرابرد ي  نانبل  ینس  ياملع  زا  یلیالع  هّللادبع  خیش 

، ینانچ نآ  صخـشم  تیبرت  صاخ و  قـالخا  هب  هّجوت  اـب  دـیزی  هک  دوب  هدـش  تباـث  راـگزور ، نآ  ِناملـسم  نارکفتم  همه ي  يارب  »
رد یگتسیاش 
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ناـنآ هفیظو ي  دوـبن و  زیاـج  زگره  تیعقوـم  نآ  رد  توکـس  یناملـسم  چـیه  يارب  .درادـن  ار  یمالـسا  هعماـج  ماـمز  نتفرگ  تسد 
هکلب دوبن ؛ تموکح  يارب  دوخ  يدزمان  مالعا  تقیقح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مایق  تروص  نیا  رد  .دوب  راکشآ  ضارتعا  تفلاخم و 

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  راتفگ  اعدا  نیا  هاوگ  .دور  یم  رامـش  هب  دـیزی  تیالو  هب  ضارتعا  راـک  نیا  زیچره  زا  شیب  ًاـتاذ و 
هک تسا  یقـساف  دـیزی  دـندومرف : ترـضح  دـنک ، تعیب  دـیزی  اب  هک  درک  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یتقو  تسا  دـیلو 

«. تسا راکشآ  ادخ  دزن  شقسف 

: دسیون یم  رصم  تنس  لها  فورعم  ياملع  زا  ملعوبا ، قیفوت 

.دنک يراددوخ  دـیزی  اب  تعیب  زا  رگید  يوس  زا  دـنزب و  مایق  هب  تسد  وس  کی  زا  ات  درک  البرک  دـصق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  »... 
درک یم  تعیب  دـیزی  اب  وا  رگا  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  وا  لتق  هب  رجنم  دـیزی  اب  تعیب  زا  عانتما  مایق و  نیا  هک  دوب  نشور  وا  يارب  دـنچره 
لیلد نیمه  هب  .داهن  یم  انب  ار  يدایز  ياه  تعدـب  دـمآ و  یم  رب  مالـسا  نید  رد  یـساسا  تارییغت  ندروآ  دوجو  هب  ددـص  رد  دـیزی 

لزلزتم وا  لتق  اب  زج  مه  هیما  ینب  تموکح  ناکرا  درک و  شدج  يادف  ار  شنادـنزرف  هداوناخ و  دوخ و  نیـسح  دـنا : هتفگ  هک  تسا 
«. دروآرد ارجا  هب  ار  ادخ  ماکحا  تساوخ  یم  هکلب  درکن ؛ مایق  ...و  ماقم  ایند و  بلط  يارب  نیسح  نیاربانب  ...دش  یمن 

یم هدرک ، یفرعم  مالـسا  نید  ظفح  يارب  افرـص  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  رـصم ، تنـس  لها  ياملع  زا  دلاخ ، دّـمحم  دـلاخ 
: دنسیون

همه هراصع ي  هملک  کی  رد  شخب و  نایاپ  مالسا  هک  اج  نآ  زا  .دز  يراکادف  هب  تسد  نید  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  »
.دنزروب مامتها  نادب  دیاب  نانمؤم  هک  تسا  ییاهراک  مها  زا  مه  نآ  ظفح  اذل  تسا ، نایدا  ي 
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يارب همه  همه و  راوگرزب  يایلوا  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا ي  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناقداص ي  ياه  شالت 
ساسحا نید  ظفح  هب  يدایز  زاین  نامز  نآ  رد  هک  ارچ  دوب ؛ نید  ظفح  زین  اروشاع  مایق  ِعوضوم  نیاربانب  .تسا  هدوب  نید  نیا  ظفح 

وا یلـصا  فدـه  هکلب  درکن ؛ يراکادـف  نارگید  هب  کمک  یتح  ای  یفطاع  روما  نداد  ماجنا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  ...دـش  یم 
«. دوب ادخ  نید  ظفح  يارب  يراکادف 

: دیوگ یم  ناتسکاپ ، دیقف  ربهر  حانج ، یلعدمحم 

زا دـیاب  نیملـسم  مامت  نم  هدـیقع ي  هب  .دوش  یمن  ادـیپ  ملاع  رد  داد  ناشن  نیـسح  ماـما  هچنآ  زا  رتهب  تعاجـش ، زا  يا  هنومن  چـیه  »
«. دنیامن يوریپ  درک ، نابرق  قارع  نیمزرس  رد  ار  دوخ  هک  يدیهش 

: دسیون یم  يرصم ، گرزب  بیدا  هدنسیون و  داّقعلا  دومحم  سابع 

یـسایس ياـه  تضهن  اـی  ینید  ياـه  توعد  هنیمز ي  رد  نونک  اـت  هک  تسا  یخیراـت  ياـه  شبنج  نیرتریظن  یب  زا  نیـسح  شبنج  »
ضارقنا ات  نیـسح  تداهـش  زا  تفاین و  ماود  یعیبط  ناسنا  کی  رمع  ردق  هب  شبنج  نیا  زا  سپ  يوما  تلود  ...تسا  هتـشگ  رادـیدپ 

«. تشذگن لاس  يدنا  تصش و  زا  شیب  نانآ 

: دیوگ یم  يرصم ، هدنسیون  راحّسلا ، هدوج  دیمحلادبع 

یم هحـص  روجف  قسف و  رب  تروص  نآ  رد  اریز  دهدب ، نت  وا  تموکح  هب  دـنک و  تعیب  دـیزی  اب  تسناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  »
یضار راک  نیا  هب  نیسح  ماما  .دومن  یم  نیکمت  لطاب  ییاور  نامرف  هب  تبـسن  درک و  یم  مکحم  ار  نایغط  ملظ و  ناکرا  تشاذگ و 

«. دنوش هتشک  شنارای  دوخ و  دنتفا و  تراسا  هب  شلایع  لها و  هچرگ  دش ، یمن 

: دیوگ یم  لصوم  یتفم  يدیَبُعلا 
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زا عافد  تنس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ...دنا  هردان  زین  نآ  نیّببسم  هک  نانچ  مه  تسا ، يا  هردان  رـشب  خیرات  رد  البرک  هعجاف ي  »
یتسه .دیزرون  یحماست  نآ  نداد  ماجنا  رد  دید و  شیوخ  هفیظو ي  نآرق  رد  دـنوادخ  نامرف  رب  انب  ار  مومع  ِحـلاصم  مولظم و  ِقح 

حالصا ياوشیپ  خیرات  رد  دش و  بوسحم  نادیهش » رورس   » راگدرورپ دزن  ببس  نیدب  درک و  ادف  یگرزب  هاگنابرق  نینچ  رد  ار  دوخ 
«. دیدرگ بایماک  نآ  زا  رترب  هب  هکلب  دیسر و  دوب  هتساوخ  هچنآ  هب  يرآ ، .تفر  رامش  هب  نابلط 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  مایق  لاـبقا ، دـید  زا  .دـناد  یم  یـشخب  تیرح  رد  ار  اروشاـع  هفـسلف ي  يافوتم 1938 م ) ) يروهال لاـبقا 
زا نارگید  نتخاسرادروخرب  ادخ و  هب  تبـسن  یگدنب  تابثا  ادـخ و  ریغ  توغاط و  یگدـنب  زا  زیرگ  یگدازآ و  ظفح  يارب  شنارای 

.دوب یهلا  دبعت  هیاس ي  رد  يدازآ 

: دیوگ یم  یناتک  نامیلس 

دوب و هدرک  هضرع  دیپس  ییوگلا  نسح  شردارب  زورید  دوبن ، تلاهج  ملظ و  ندـیبوک  مهرد  يارب  يونعم  یبالقنا  زج  ینیـسح  مایق  »
نتخاساپرب يارب  يرت  گرزب  ردصم  هک  دندوب  هدش  قتـشم  دحاو  يردـصم  زا  وگلا  ود  ره  درک و  یم  هئارا  خرـس  ییوگلا  وا  زورما 

ار خرس  یمایق  وا  ینورد  تماما  دوب و  نینچ  تماما  تیصو و  ساسا  دندوب و  هتساوخ  نینچ  شردپ  وا و  ّدج  دوب ؛ راوتسا  يا  هعماج 
هب خرـس  دـیدهت  یتسد و  هب  دـیپس  غیت  هنادرم ، هنانامرهق و  : » دـهد یم  نایاپ  تاملک  نیا  اـب  ار  شیوخ  باـتک  يو  .دـیبلط » یم  وا  زا 

تناما هب  يدرم  يارب  ار  نآ  هکلب  دـش  باریـس  اهنت  هن  شخرـس  نوخ  زا  داتفا و  رد  ياپ  زا  هک  هاـگ  نآ  اـت  درک  راـکیپ  رگید ، تسد 
وا گرزب  دایلیا  زج  رگید  يا  هسامح  دـنک و  نیگنر  بکرم  نآ  زا  ار  دوخ  ملق  ات  دـمآ  یم  رگید  لاسرازهود  زا  شیب  هک  تشاذـگ 

دراگنب و
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(1)« .دنک یم  تیاور  ار  نآ  البرک  کنیا  هک  دشاب  یناسنا  يا  هسامح  زا  هدنز  ینایب 

ناگتشرف دننام  دنتشاد  یعـس  دورن و  هیـشاح  هب  تکرح  يونعم  ینید و  ياضف  دندوب  بظاوم  تخـس  گنج ، همادا ي  رد  ماما  نارای 
هب هرابود  هتفر  تسد  زا  ِيونعم  هاگن  دنیامن ، یهلا  تعیرش  تمظع  هجوتم  ار  اه  لد  ات  دننک  یم  لزان  هعماج  رد  ار  مالسا  قیاقح  هک 

یمالسا هعماج ي  ياهرظن  تانکس و  تاکرح و  مامت  دنتساوخ  یم  هک  دوب  دنمشزرا  رایـسب  يا  هیحور  هیحور ، نیا  .ددرگرب  هعماج 
دندنام تردق  رـس  رهاظ  هب  لاـس 61  ياروشاـع  زا  دـعب  يوما  ناـمکاح  هچرگا  تفگ  ناوت  یم  هطبار  نیمه  رد  دـشاب و  توکلم  هب 

اپرب دنتـشاد  رظن  ّدم  هک  ار  یماظن  ات  دندوبن  رادروخرب  هعماج  رد  یهاگیاج  چیه  زا  دعب  هب  نآ  زا  دندروخ و  تسکـش  نطاب  رد  یلو 
.دندش ضرقنم  ات  دندوب  یعافد  عضوم  رد  دعب  هب  نآ  زا  .دننک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  هریس ي 

توکلم اب  هدوارم  ینامـسآ و  هفیظو ي  هب  مامتها  نتخابن و  لادج  گنج و  هنحـص ي  رد  ار  دوخ  تقو و  تاعارم  لماک و  طابـضنا 
هار دنا و  خیرات  ياه  ناسنا  نیرتدـنمدرخ  دـنداد  ناشن  قیرط  نیا  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هریـس ي  لاح ، همه  رد 

تیونعم رون  ات  داد  رارق  نیمز  يور  رب  دیشروخ  نوچ  ار  نانآ  دنوادخ  .دنداد  ناشن  زین  تیرشب  هب  ار  حیحص  يدنمدرخ 
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.دنتسه يراکادف  هدامآ ي  اجک  ات  مالسا  ظفح  يارب  یعقاو  نینمؤم  دوش  مولعم  دنامب و  ناشخرد  هراومه 

نانچنآ یعافد  نیح  رد  یتح  نامـسآ  هب  رظن  دـنوادخ و  اـب  سنُا  تقو  هک  دـنامهف  یم  ناـسنا  هب  زاـمن  تقو  هب  وا  هجوت  هماـمثوبا و 
.دوش دودحم  زامن  هب  دیابن  اهنت  ادخ  اب  سنُا  تقو  دتفا و  قیوعت  هب  دیابن  اسرف  تقاط 

یم وجتـسج  ادـخ  اـب  سنُا  رد  ار  زیچ  همه  هنوگچ  هک  درک  وجتـسج  ییاـه  هیحور  نینچ  رد  دـیاب  ار  ـالبرک  تضهن  يراگدـنام  زار 
یم مامت  هنالهاج  ياه  یمرگرـس  تاحیرفت و  رد  ار  ناسنا  رمع  انعم  ملاع  زا  عاطقنا  تسا و  هتفهن  انعم  ملاع  رد  تسه  هچره  .دـننک 

ناسنا مالـسا  هنوگچ  داد  ناشن  البرک  دراد و  زاب  بلق  نآ  زا  ار  ام  بلاق  نیا  دـیابن  زگره  هک  دراد  یبلق  داـهج ، زاـمن و  بلاـق  .دـنک 
رد تقیقح  هچرگ  .دنتـشاد  تقیقح  هب  رظن  لاح  ره  رد  دـندنامن و  داهج  بلاق  رد  اهنت  داـهج  عقوم  رد  یتح  هک  هدرک  تیبرت  ییاـه 

ناسنا زا  يرایسب  تقیقح ، ندوب  سرتسد  رد  تلع  هب  ًاقافتا  یلو  دننک  رظن  نآ  هب  میلـس  یبلق  اب  تسا  یفاک  تسا و  ناگمه  سرتسد 
.دنبای یمن  دوخ  رظنم  رد  ار  ادخ  دنوش و  یم  مورحم  نآ  اب  سنُا  زا  اه 

رون نآ  دناوت  یم  تیونعم  ياراد  ِصخش  اهنت  تسا و  سرتسد  لباق  ندوب  یلاعتم  نیع  رد  هک  زیمآرارـسا  تسا  يرون  نید ، ِتقیقح 
ار تداهش  ات  درادنرب  نامـسآ  زا  ار  دوخ  مشچ  لاح  ره  رد  دنزب و  نامـسآ  نیمز و  نیب  یلپ  دوخ  ِداهج  زامن و  اب  دنک و  ساسحا  ار 

.دنک باختنا 

دنتـشادن دـیکأت  سدـق  ملاع  اب  طابترا  تیونعم و  رب  بالقنا  رد  هک  ییاه  ناـیرج  داد  ناـشن  یمالـسا  بـالقنا  هتـشذگ ي  هبرجت ي 
هیاس ي ریز  رد  دنتسناوتن 
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تاملظ زا  روبع  يارب  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  بـالقنا  همادا ي  بـالقنا  نیا  اریز  دـننامب ، هیقف  تیـالو  یمالـسا و  بـالقنا 
تلادع نانمشد  هک  یلاح  رد  درک ، دیهش  ار  ماما  لاس 61  هک  دنتسه  يا  هنهک  نمشد  لوغشم  زونه  اه  یضعب  .متسیب  نرق  هیواعم ي 

ریزو نامز  نآ  هک  تسا  نایاد  هشوم  هنامز  دیزی  دندومرف : یم  هک  ار  يرهطم  دیهـش  دنک  تمحر  ادخ  .دندوجوم  هشیمه  تیونعم  و 
تینالقع و هنوگ  ره  لباقم  رد  هک  میـشاب  ییاه  نایرج  هجوتم  دیاب  مینک  زور  هب  ار  هنهک  نمـشد  میهاوخب  رگا  .دوب  لیئارـسا  گنج 

هرهچ رکف  نیا  تسا و  رکف  کی  هیواعم  تشگ ، شلابند  هب  یمالـسا  هعماج ي  نوریب  رد  دیابن  اهنت  دنتـسیا و  یم  تلادع  تیونعم و 
كالم .ددرگ  یمرب  هرجنپ  زا  دور و  یم  نوریب  رد  زا  هنرگو  دیـسانشب  ار  شیاه  هیال  اه و  هرهچ  همه ي  دـیاب  دراد ، ییاه  هیال  اه و 

یتیصخش تسا ، هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  نمـشد ، تسود و  ياه  نایرج  یبایزرا  يارب  ام  خیرات  ِزورما  نشور 
یبوخ هب  ناشیا  هریـس ي  تیـصخش و  ندادرارق  كالم  اب  هک  هدـش  عمج  وا  رد  اج  کی  نانچنآ  تلادـع  تیونعم و  تینـالقع و  هک 

یـسایس و لئاسم  رد  ار  ناشیا  هریـس ي  دـیناوت  یمن  زگره  امـش  اریز  میـسرب ، میراد  زاین  نآ  هب  زورما  هک  مزال  تریـصب  هب  ناوت  یم 
.دینک ادج  شا  یتوکلم  ِصاخ  ِتیناحور  نآ  زا  یماظن ، لئاسم 

یلاوحا تفر  یم  راظتنا  هک  عجارم  زا  یناسک  دوب  اه  یثعب  هرصاحم ي  رد  ماما  لزنم  هک  یماگنه  دنیامرف : یم  يدزی  متاخ  هللا  تیآ 
زا تشاد  ناکما  دندوب  رثأتم  تخس  هک  ماما  ناتسود  اقفر و  اذل  دنتفرگن  ناشیا  زا  یغارس  یتح  دننزب ، ینفلت  لقاال  ای  دنسرپب  ماما  زا 

يردق دنوشب ، ینابصع  يردق  کی  اقفر  دیاش  : » دندومرف اهنآ  هب  ماما  .دنیوگب  نانآ  هب  عجار  ینخس  یهاگ  یتحاران 
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(1) «. دینزب نم  ینوریب  رد  ار  یسک  فرح  ای  دینک  تبیغ  یسک  زا  متسین  یضار  نم  دییوگب  دنوشب ، تحاران 

راوگرزب تیـصخش  نیا  ناج  هب  مدوب ، بالقنا  نأشلا  میظع  ربهر  مراوگرزب  داتـسا  اب  لاس  یـس  نم  دـنیامرف : یم  يرهاـظم  هللا  تیآ 
کی منک  یمن  شومارف  .مدیدن  مه  تبیغ  ههبـش ي  هن ، هک  تبیغ  .مدیدن  ناشیا  زا  دـشاب  تبیغ  ههبـش ي  هک  یبلطم  مروخ  یم  مسق 

هدیسرتن ردقنیا  لاح  ات  هللاو  : » دندومرف دوب ، هداتفا  هرامش  هب  ناشیا  سَفَن  دندمآ ، یساملس  دجـسم  هب  نتفگ  سرد  يارب  ناشیا  تقو 
متفر یم  ناشیا  سرد  لاس  هدزناپ  هد  اـبیرقت  هک  نم  .منزب » فرح  يردـق  هک  ما  هدـمآ  میوگب ، سرد  هک  ما  هدـماین  : » دـندوزفا و  ما »
رگا يرادن ، لقع  رگا  يرادن ، ملع  رگا  : » دـندومرف هک  دوب  تلاح  نیا  رد  اّما  مدـیدن ، اه  هبلط  هب  ناشیا  زا  تراسج  کی  تقو  چـیه 
زور هس  درک و  دوع  ناشیا  تلام  بت  دنتفر و  هناخ  هب  مه  دعب  ینزب .» مه  هب  ار  تیناسنا  تیوه  هک  هاوخن  شاب و  لقاع  يرادـن ، نید 

.دندنام هناخ  رد  تلام  بت  يارب 

دوب هدرکن  تبیغ  شدوخ  ماما  .دوب  هدرک  تبیغ  عجارم  زا  یکی  رس  تشپ  يا  هبلط  دندوب  هدینش  هک  دوب  نیا  يارب  ایاضق  نیا  همه ي 
(2) !« دوب هداتفا  هرامش  هب  وا  سَفَن  اما  هدرک  تبیغ  عجارم  زا  یکی  رس  تشپ  هبلط  کی  هکلب 

رد هک  تسا  يا  هیحور  نیا  میرادـن ، اـت  ود  یکی ، دـندوب  یعرـش  تاروتـسد  قیقد  تیاـعر  بظاوم  ماـما  ترـضح  هک  دراوم  نیا  زا 
لطاب قح و  صیخشت  كالم  ار  تیصخش  نیا  رگا  دوب و  هدش  هنیداهن  ناشیا  تیصخش 
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هار ات  دینک  یم  ظفح  ار  دوخ  یهلا  تیهام  دیـسر و  یم  مزال  تریـصب  تیونعم و  هب  دـیور و  یمن  نیب  زا  دـیداد  رارق  دوخ  هنامز ي 
ندیـشخب یلاعت  يارب  ناسنا  .دوب  ناسنا  قوفام  یتقیقح  هجوتم  دیاب  ندوب  ناسنا  يارب  اریز  دینکن ، مگ  خیرات  هدـنیآ ي  رد  ار  البرک 

چیه دشاب و  لئاق  صاخ  تیولوا  ادخ  اب  سنُا  يارب  شروما  همه ي  رد  دیاب  تسا و  ادخ  لابند  هب  اتسار  نیا  رد  هدش و  قلخ  دوخ  هب 
هب هشیت  قیرط  نیا  زا  دنتـسه و  انف  هب  ور  هک  دوش  یم  ییاهزیچ  اب  يزاب  لوغـشم  یگدـنز  رد  هنرگو  دـنکن  ادـخ  نیزگیاج  ار  يزیچ 

.دنز یم  دوخ  هشیر ي 

هب ار  وا  دناوت  یم  تیاده  نآ  هک  یهلا  تیاده  ياهبنارگ  تبهوم  ياراد  تسا  يدوجوم  ناسنا  مینادب  هک  میمهف  یم  ار  البرک  یتقو 
، تـسین يزیرگ  نآ  زا  هـک  تـسا  یتیلوئـسم  ياراد  تـهج  نـیا  زا  دـناسرب و  تاـسوسحم ، ملاـع  ءارواـم  یناـحور ، يورملق  يوـس 

.دشاب مکاح  هعماج  رب  ادخ  نیمارف  دشابن و  مکاح  ماظن  نآ  رب  دیزی  هک  یماظن  نتخاس  تیلوئسم 

یسانش تقو  يانعم 

نامز رد  دننک ، یم  دزـشوگ  ام  هب  ار  ادـخ  اب  تدابع  نامز  هراتـس ، هام و  دیـشروخ و  یتقو  دـنادب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یـسانش  تقو 
ماما و هلفاغ ي  زا  یهلا ، یمیعز  ای  موصعم  ماما  رون  کمک  هب  زین  دـنک  یم  یلجت  هعماج  رد  یهلا  راونا  ناـمرمع  لوط  رد  هک  ییاـه 

زامن رد  امش  هک  روط  نامه  تسین ، هلوقم  ود  زامن  ماما و  هک  تسا  نیا  تقیقح  .میـشابن  لفاغ  تسا  یهلا  رون  یلجت  رهظم  هک  میعز 
یهار ینیمز  یگدنز  ِتاملظ  زا  دیهاوخ  یم  دیراد و  توکلم  هب  رظن 
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همه ي هجیتن  رد  دـنک و  لیدـبت  زامن  هب  ار  یگدـنز  مامت  يزاس ، ماظن  اـب  اـت  تسا  هدـمآ  ماـما  دـییاشگب ، تیونعم  نامـسآ  يوس  هب 
هب دـیامن ، ساسحا  دوخ  زامن  رد  ار  تیونعم  تایلجت  دـنک و  رظن  نآ  ِتقو  زامن و  هب  یبوخ  هب  ناـسنا  رگا  .دـشاب  زاـمن  اـم  یگدـنز 
هک ار  بیغ  راونا  یلجت  تقو  ات  دـمآ  الاب  دیـشروخ  نیا  دـیوگ  یم  دراد  نامـسآ  زاـمن ، تقو  رد  اریز  .دوش  یم  ماـما  هجوتم  یتحار 
هب تاقوا  نآ  زا  مادکره  اریز  تشاد ، هگن  ار  زامن  تاقوا  دیاب  اتسار  نیا  رد  دهد و  ناشن  دباتب ، اه  ناسنا  بلق  رب  صاخ  روط  هب  دیاب 

زامن تقو  اهنت  هن  دورن و  تسد  زا  اه  تقو  دیشاب  بظاوم  ینعی  تاقوا  نتـشاد  هگن  .دنراد  یهلا  صاخ  یلجت  طیارـش  هب  رظن  يوحن 
رکف نیا  هدش ي  تیبرت  هدرورپ و  تسد  همامثوبا  .دورن  تسد  زا  دیاب  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  قیرط  زا  ادخ  هب  ندیسر  تقو  هک 

دنک داجیا  ار  يدیدج  خیرات  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسانب  یتقو  صوصخ  هب  .دورن  تسد  زا  اه  تقو  دیاب  يرآ  .تسا  گنهرف  و 
.دیاین باسح  هب  یقرت  تفرشیپ و  یعون  ناسنا ، طوقس  ددرگرب و  اه  یگدنز  هب  هدشمگ  ِتقیقح  ات 

ثاریم هک  یتاملظ  تسا ، تاملظ  اب  يریگرد  مزلتسم  ًامتح  تقیقح  زا  عافد  دنک و  یم  شوماخ  ار  ناسنا  دوجو  رون  هیواعم  گنهرف 
هفیلخ ناسنا  هک  تسا  نآ  رکنم  درک و  ینابرق  یلهاج  گنهرف  ياپ  ریز  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یناحور 
نارای هیقب ي  همامثوبا و  .دشاب  یهلا  يونعم و  نآ  نوئـش  همه ي  هک  دزاسب  یماظن  دـیاب  یناحور و  تسا  يدوجوم  تسا و  ادـخ  ي 

.دنتسه ماما  رانک  رما  نیا  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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هب ار  ماگنه  هب  ِلمع  تقو و  تخانش  هزجعم ي  مناوتب  مراودیما  .تسا  یگرزب  هزجعم ي  هچ  ماگنه  هب  لمع  یـسانش و  تقو  یتسار 
ِّلَص : » دنیامرف یم  رکبابا  نب  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  روط  نامه  .منک  نشور  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  رون 
نیا هن  رآ ، ياج  هب  شدوخ  تقو  رد  ار  زاـمن   (1)« لاَِغتْـشِال اَِهْتقَو  ْنَع  اَهْرِّخَُؤت  َال  ٍغاَرَِفل َو  اَهَْتقَو  ْلِّجَُعت  َال  اََهل َو  ِتَّقَؤُْملا  اَِهْتقَِول  َهاَـلَّصلا 
ریاس رد  دـیاب  ار  گنهرف  رکف و  نیا  .يزادـنیب  ریخأت  ار  نآ  راـک  يریگرد و  ماـگنه  هب  و  یناوخب ، شتقو  زا  رتدوز  يراـکیب  رد  هک 
زامن تقو  هب  رـصحنم  نیا  دـهد ، یمن  تسد  زا  ار  تقو  نمؤم  میراد  يدایز  ياه  تیاور  رد  تهج  نیمه  هب  .درک  تیاـعر  زین  روما 
کی ارچ  هک  میهد  یمن  صیخـشت  تسرد  مه  ار  یهلا  ءایلوا  راتفگ  تاکرح و  هاگیاج  میـسانشن  ار  نخـسره  تقو  رگا  یتح  تسین 

هک دنـشاب  بظاوم  دنناوخب و  نآرق  مدرم  هک  دش  یم  دیکأت  مه  دیزی  نامز  رد  .دنور  یم  ولج  تخـس  اج  کی  دنیآ و  یم  هاتوک  اج 
سک چـیه  دوش و  یم  دیهـش  مّسجم  نآرق  ییاـضف  نینچ  رد  دـشاب ، مّسجم  ِنآرق  هب  اـهرظن  هک  نآ  نودـب  دوشن  كرت  نآرق  تئارق 
ییاه ندناوخ  نآرق  نیا  هک  نیا  نآ  هدـش و  مهارف  مهم  هتکن ي  کی  مهف  هنیمز ي  یلو  دـیآ  یم  دراد  نآرق  رـس  رب  هچ  دـمهف  یمن 

هک یلاح  رد  دنتسه ، نآ  لابند  هب  ناناملسم  هک  تسین  یندناوخ  نآرق  نآ  درک ، لمحت  ار  راوخبارش  دیزی  ناوت  یم  نآ  رانک  رد  هک 
نیا یکی  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  كرابم  رـس  ندناوخ  نآرق  زار  ایآ  .دوبن  رکذت  نیا  یتح  نتفگ  ناکما  هیواعم  نامز  رد 

؟ دیدیمهفن امش  دش و  دیهش  مّسجم  ِنآرق  هک  دیتفر  باوخ  هب  ردق  نآ  اه  ناوخ  نآرق  يا  هک  تسین 
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« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یسانش  تقو  زا  يا  هنومن 

تقو هب  هیـصوت  اـه و  هنحـص  همه ي  رد  تقو »  » هب هجوـت  دـنرذگن  نآ  زا  یتـحار  هب  نازیزع  مراودـیما  هدـنب  هـچنآ  تروـص  ره  رد 
میهاوخ هظحالم  ار  يروصت  لـباق  ریغ  ياـه  تمظع  مالـسا  بتکم  قیرط  زا  میـسانشب  ار  یناـمز  ره  تاـئاضتقا  رگا  تسا و  یـسانش 
تـسناد یم  هک  دوب  نیا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  رنه  هک  دنراد  دیکأت  زین  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  .درک 

هک تسا  البرک  نایرج  هیبش  یلیخ  ناشیا  دیعبت  نویسالوتیپاک و  هحیال ي  هب  ماما  ترضح  ضارتعا  .تسا  تقو  هچ  یمادقا  ره  نامز 
.تشگ یهتنم  یمالسا  بالقنا  هب  هک  دش  عورش  یتضهن  ِداینب  يریگ ، تهج  نامه  اب  یلو  دندرک  دیعبت  ار  ماما  رهاظ  هب 

دیتشاذگ نآ  رب  ار  انب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  لثم  رگا  دوش ؟ لمع  ِتقو  هجوتم  ناسنا  هنوگچ  دیئامرفب  لاؤس  تسا  نکمم 
زین ار  يدنمدرخ  دینکن و  ییایند  تاقلعت  راتفرگ  ار  دوخ  دیـشاب و  تصرف  نیرتهب  لابند  هب  دییاین و  هاتوک  چـیه  مالـسا  ظفح  رد  هک 
رکف نودب  هن  دیوش و  یم  تافارحنا  هیجوت  راتفرگ  هن  رگید  دـش ، دـیهاوخ  اونـش  ناتنامز  نیـسح  توعد  هب  تبـسن  دـیهدن ، فک  زا 

دندرک یم  لمع  دیاب  یتقو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناشّدج  لثم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  .دینز  یم  یلمع  ره  هب  تسد 
لاس 1343 نابآ  مراهچ  رد  .دـندرک  دروخرب  روطچ  نویـسالوتیپاک  هحیـال ي  اـب  دروخرب  عقوم  رد  دـینک  هظحـالم  .دـندماین  هاـتوک 

: دندرک عورش  روط  نیا  دندش و  هیضیف  هسردم  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دلوت  اب  فداصم 
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بلق .منک  راهظا  مناوت  یمن  ار  مدوخ  یبلق  تارثأت  نم  دندرک ، ازع  ار  ناریا  دـیع  .نوعجار  هیلإ  ّانإ  ّانإ هللا و  میحّرلا ، نمحّرلا  هللا  مسب 
متـسه تحاراـن  راـضح .] هیرگ ي   ] تسا هدـش  مک  مباوخ  ما  هدینـش  ار  ناریا  ریخا  لـئاسم  هک  يزور  دـنچ  نیا  .تسا  راـشف  رد  نم 

هیرگ  ] دیایب شیپ  گرم  تقو  هچ  هک  منک  یم  يرامشزور  یبلق  تارثأت  اب  راضح .] هیرگ ي   ] تسا راشف  رد  مبلق  راضح .] هیرگ ي  ]
یناغارچ دندرک و  ازع  راضح ؛] هیرگ ي   ] دنا هدرک  ازع  ار  ناریا  دـیع  راضح .] هیرگ ي   ] درادـن دـیع  رگید  ناریا  راضح .] دـیدش  ي 

مه زاب  و  دنتخورف ، ار  ام  لالقتسا  دنتخورف ، ار  ام  راضح .] هیرگ ي   ] دندیصقر یعمج  هتسد  دندرک و  ازع  راضح ؛] هیرگ ي   ] دندرک
نامیپ هب  دندرک  قاحلا  ًایناث : و  نیو ؛ نامیپ  هب  دندرک  قحلم  ار  ام  ًالوا : ْنوناق  نآ  رد  دـندرب ؛ سلجم  رد  ینوناق  دـندرک .. ؛ یناغارچ 

اب ناش ، يرادا  نادنمراک  اب  ناش ، ینف  ياهدنمراک  اب  ناشیاه ، هداوناخ  اب  اکیرما  یماظن  ناراشتسم  مامت  یماظن ، ناراشتسم  ات ]  ] نیو
، ییاکیرما مداخ  کی  رگا  دنتسه ! نوصم  دننکب  ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  زا  اهنیا  دراد ، اهنآ  هب  یگتـسب  هک  سک  ره  اب  ناش ، همدخ 
ار وا  يولج  درادن  قح  ناریا  سیلپ  دنک ، بوکنم  اپ  ریز  دـنک ، رورت  رازاب  طسو  رد  ار  امـش  دـیلقت  عجرم  ییاکیرما ، زپشآ  کی  رگا 

نیعم ار  فیلکت  اه  بابرا  اکیرما  رد  اجنآ  اکیرما ! دورب  دیاب  دننک ، یـسرپزاب  دننک ، همکاحم  دنرادن  قح  ناریا  ياه  هاگداد  دریگب !
يا منک ! یم  رطخ  مالعا  نم  ناریا ، نویـسایس  يا  منک ! یم  رطخ  مالعا  نم  ناریا ، شترا  يا  منک ! یم  رطخ  مالعا  نم  اـقآ ، !... دـننک
يا بالط ، يا  الـضف ، يا  منک ! یم  رطخ  مالعا  نم  مالـسا ، عجارم  يا  ناریا ، ياملع  يا  منک ! یم  رطخ  مالعا  نم  ناریا ، ناناگرزاب 

، زاریش يا  نارهت ، يا  دهشم ، يا  مق ، يا  فجن ، يا  نایاقآ ، يا  عجارم ،
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زا مد  ردق  نیا  ارچ  سپ  دیشک !؟ یم  هدبرع  ردق  نیا  ارچ  سپ  تساکیرما ، لاغشا  تکلمم  نیا  رگا  اقآ ! منک ... ! یم  رطخ  مالعا  نم 
رکوـن یه  دـیروایب !؟ ضرق  يور  ضرق  یه  .تلم  نیا  يارب  دـینکب  يرکف  تکلمم ؛ نـیا  يارب  دـینکب  يرکف  اقآ..دـینز  یم  یقرت » »

، میتفر لیبموتا  ریز  ام  رگا  مینکب ! ام  ار  شیرکون  دینک ، هدافتـسا  دـیهاوخ  یم  امـش  ار  اهرالد  تسه ! مه  يرکون  ْرالد  هتبلا  دـیوشب !
تفگ دیابن  .تسا  روط  نیا  بلطم  دینکب ؛ ار  شا  هدافتسا  اهامش  نکل  وربا ! تمشچ  يالاب  دیوگب  اه  ییاکیرما  هب  درادن  قح  یـسک 

هفخ دنـشورفب و  ار  ام  میوشب ؟ هفخ  مه  اجنیا  دـش ؟ هفخ  دـیاب  مه  اـجنیا  دـش ، هفخ  دـیاب  هک  دـنیوگ  یم  هک  یناـیاقآ  نآ  ار ؟ اـهنیا 
دایرف هک  یسک  تسا  هریبک  بکترم  هللا ، و  دنزن ؛ داد  هک  یسک  تسا  راکهانگ  هللا ، و  میوشب ؟ هفخ  دنـشورفب و  ار  ام  نآرق  میوشب !؟

دیـسرب مالـسا  داد  هب  فجن ، ياملع  يا  راضح .] هیرگ ي   ] دیـسرب مالـسا  داد  هب  مالـسا ، نارـس  يا  راضح .] دـیدش  هیرگ ي   ] دـنکن
، میورب اکیرما  همکچ ي  ریز  ام  راـضح .. .] دـیدش  هیرگ ي   ] مالـسا تفر  دیـسرب ؛ مالـسا  داد  هب  مق ، ياـملع  يا  راـضح .] هیرگ ي  ]
زا همه  .رتدب  ود  ره  زا  يوروش  رتدب ، اکیرما  زا  سیلگنا  رتدب ، سیلگنا  زا  اکیرما  میرادن !؟ رالد  نوچ  میتسه !؟ یفیعـض  تلم  نوچ 

نیا دنادب  دنادب - اکیرما  روهمج  سیئر  .تسا  اکیرما  اب  تسا ! اه  ثیبخ  نیا  اب  ام  راک  رـس و  زورما  اما  .رتدیلپ  مه  زا  همه  رتدب ؛ مه 
تلود هب  یملظ  وچمه  کی  .ام  تلم  شیپ  تسا  رـشب  دارفا  نیرتروفنم  زورما  .ام  تلم  شیپ  تساـیند  دارفا  نیرتروفنم  هک  ار - اـنعم 

(1) .تسا مصخ  وا  اب  ناریا  تلم  تسا ؛ مصخ  وا  اب  نآرق  زورما  تسا ، هدرک  یمالسا 
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مادقا تقو  دنا  هجوتم  درک ، بیوصت  ار  نویـسالوتیپاک  هحیال ي  هاش  سلجم  هک  خـیرات  نآ  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
زا يا  هدع  .دش  عورـش  گرزب  راک  نآ  درک و  تیریدـم  دوش  عورـش  دـیاب  هک  ار  يدـیدج  خـیرات  نآ  ناوت  یم  تسا و  هدیـسر  ارف 
نآ همه ي  هاش ، تلود  قیرط  زا  هتینردـم  گنهرف  ذوفن  موادـت  اب  دوشن  عورـش  ام  ِدـیدج  خـیرات  رگا  هک  دـندوبن  هجوتم  اه  یبهذـم 

هدنب .دنا  تحاران  هزادنا  نیا  ماما  ترـضح  هک  تسین  گرزب  اهردق  نآ  لکـشم  دنتفگ  یم  .دور  یم  نیب  زا  هدـنام  هک  مه  یمالـسا 
تسین و لکشم  دنتفگ  یم  هیقب  ارچ  منک  نشور  مدرک  یعس  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیصخش  لیذ  كولس   » باتک رد 

دنیآ یم  هک  اه  يرازاب  دـندید  یم  تسین  لکـشم  دـنتفگ  یم  هک  اه  نآ  .دوب  عوقو  لاح  رد  هک  دـندوب  یگرزب  لکـشم  هجوتم  ماما 
یلاـعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  یلو  تسا ، رارقرب  يرادـنید  سپ  دـنناوخ  یم  ار  ناـشزامن  هک  مه  مدرم  دـنهد ، یم  ار  ناـش  سمخ 

نآ رد  دوش و  یم  یبرغ  گنهرف  روهقم  یلک  هب  ام  یگنهرف  ياـه  هنیمز  رگید  لاـس  دورب 10  ولج  روط  نیمه  رگا  دـندید  یم  هیلع »
داد هب  فجن  ياملع  يا  : » دـنیامرف یم  هک  نیا  .اه  ناوخزامن  نآ  زا  هن  تسا و  يربخ  نیدـتم  ياـه  يرازاـب  نآ  زا  رگید  هن  تروص 
رـس مه  نآرق  دنا و  ضئارف  ماجنا  لاح  رد  همه  تفر ؟ اجک  مالـسا  دیوگب  هداس  مدآ  کی  تسا  نکمم  تفر » مالـسا  دیـسرب  مالـسا 

.دوشب یبرغ  ماظن  روهقم  ام  یعامتجا  ماظن  هک  تسا  نآ  نارگن  ماما  ترضح  دمهف  یمن  تسا ، شیاج 

دراد يزیچ  هچ  دمهفب  یـسک  هک  نیا  .دوش  هرادا  مالـسا  ساسارب  دیاب  هک  تسا  یماظن  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هاگن 
تریصب نیا  هب  دشابن  مالسا  يزاس  ماظن  هجوتم  یسک  ات  دهاوخ و  یم  صاخ  تریصب  کی  دیآ  یم  شیپ 
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هیقف تیالو  يزاس  ماظن  هنیمز ي  یلو  دندرک  دیعبت  ار  ماما  رهاظ  هب  دش  نویسالوتیپاک  هب  هک  یضارتعا  تبحـص و  نیا  اب  .دسر  یمن 
لمحت ار  وا  یهاشنهاش  میژر  اذل  دنراد و  يرگید  ماظن  هب  رظن  یهاشنهاش  ماظن  لباقم  رد  ماما  ترضح  دش  مولعم  نوچ  دش ، مهارف 

.دومن دیعبت  درکن و 

رهاظ هب  .میمهف  یم  زین  تسا  البرک  زا  يوترپ  هک  ار  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاـگیاج  میمهفب ، ار  ـالبرک  یخیراـت  هاـگیاج  اـم  رگا 
مامت يوما  ماظن  خیرات  لباقت ، نیا  رد  دنراد  لوبق  همه  هک  دیدرک  هظحالم  یلو  دندرک  دیهش  ار  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

« .دندرک یم  عافد  دوخ  زا  دیاب  ًامئاد  دندیسر و  تسب  نب  هب  دوخ  همادا  تهج  نایوما  دعب  هب  نآ  زا  : » يرهطم دیهـش  هتفگ ي  هب  .دش 
ماـقم هطبار  نیمه  رد  دوش و  یم  عورـش  شطاـطحنا  دریگ  رارق  عاـفد  عضوم  رد  دور و  لاؤس  ریز  يرکف  تهج  زا  ماـظن  کـی  یتقو 

: دندومرف مالسا  ناهج  ءاملع  هاگشناد و  دیتاسا  عمج  رد  هللا » هظفح  » يربهر مظعم 

هشیدنا ي ألخ  رد  دراد ، رارق  رکف  ألخ  رد  اما  دنک ؛ یم  یئاورنامرف  ایند  رب  دراد  ملع  حالس و  لوپ و  رازبا  اب  یناهج  رابکتـسا  زورما  »
درادن يا  هدیا  چیه  دـهد ؛ هئارا  تیرـشب  هب  هک  درادـن  يرکف  دراد ؛ ار  گرزب  لکـشم  نیا  یناهج  رابکتـسا  زورما  .دراد  رارق  امنهار 

یتقو .دیراد  ار  مالسا  امش  دیراد ؛ امش  اما  .نارکفنشور  هب  مدرم ، صاوخ  هب  مدرم ، ياه  هدوت  هب  نداد  ناشن  هار  ندرک و  هئارا  يارب 
(1)  « میتسیاب میناوت  یم  مینک ، میسرت  ار  ناماه  فده  میناوت  یم  میراد ، هار  هشقن ي  یتقو  میراد ، رکف 
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دوخ تیمامت  هب  یلاح  رد  برغ  هک  تسا  انبم  نیمه  رب  هدیـسر  ارف  برغ  طوقـس  دـنیارف  دـندقتعم  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  نیا  يانبم 
تسین و تیرشب  یقطنم  ياهزاین  يوگ  باوج  يدُعب  چیه  رد  هک  هدرک  رهاظ  ار  گنهرف  رکف و  نآ  ياهدادعتـسا  همه ي  هدیـسر و 

لاح رد  دیوش  هجوتم  دوش  یم  ثعاب  هتینردـم  گنهرف  یخیرات  تیعقوم  تسرد  مهف  .دراد  رارق  باوج  یب  ِلاؤس  نارازه  لباقم  رد 
« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  .دشاب  دیاب  یئوس  تمس و  هچ  هب  نات  يریگ  عضوم  دیهد و  ماجنا  دیناوت  یم  يراک  هچ  رضاح 

لاح رد  زیچ  هچ  هک  نآ  تهج  زا  مه  دنا ، هداد  صیخـشت  ار  هنامز  بوخ  ردـقچ  دـنهد  یم  ناشن  نویـسالوتیپاک  هیلع  ینارنخـس  رد 
سدـقم فدـه  يارب  هدـمآ  شیپ  تیفرظ  دـنهد و  ماجنا  دـیاب  يراک  هچ  هدـمآ  شیپ  تصرف  رد  هک  نآ  تهج  زا  مه  تسا و  عوقو 

.دنهدن تسد  زا  ار  ادخ  مکح  تیمکاح 

نامسآ ياه  هار  هب  رظن  یسانش و  تقو 

دمآ شیپ  نارگ  تدابع  بلق  رب  یهلا  صاخ  راونا  یلجت  يارب  یطیارش  دنادب  ناسنا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  زور  هنابـش  تاقوا  هب  هجوت 
.دنریگ شیپ  رد  تیونعم  نامسآ  ياه  هار  يوس  هب  يریس  دنیآ و  رد  هب  دوخ  ینیمز  یگدنز  یکیرات  زا  اه  ناسنا  ات 

قفا نامه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک  هجوتم  ار  اه  نآ  تریصب  نآ  هک  دنتشاد  رارق  یتریـصب  رد  دوخ  نامز  رد  ترـضح  باحـصا 
حبص زامن  یتنس  نینچ  كرد  اب  امـش  .دهد  یم  تیرـشب  هب  ار  يونعم  تایح  دیدجت  تراشب  یناملظ ، یبش  زا  سپ  هک  تسا  يدیپس 

، دراد ینطاب  يرهاظ  ره  دیناد  یم  اریز  دیناوخ ، یم 
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يدمآ و دورف  تاقیم »  » هب ایآ  دنـسرپ : یم  یلبـش  زا  جـح  کسانم  نطاب  هب  رظن  ياتـسار  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه 
دورف تاقیم  هب  هک  هاـگ  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  .يرآ  تفگ : یلبـش  يدرک ؟ لـسغ  يدروآرد و  نت  زا  ار  هتخود  ياـه  هماـج 

« هانگ سابل   » هک يدرک  تین  نینچ  ایآ  یـشوپب  مارحا » سابل   » یتساوخ يدرک و  مارحا » لسغ   » هدروآرد و ار  تیاه  هماـج  يدـمآ و 
هک ماگنه  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هن ! تفگ : یلبـش  ینکرب ؟ رد  ار  دـنوادخ » تعاطا  هماـج   » ینادرگرود و نتـشیوخ  زا  زین  ار 

: تفگ یلبـش  ییآرد ؟ هب  زین  كان  ههبـش  روما  قافن و  ایر و  زا  هک  يدرک  دـصق  ایآ  يدروآ ، یم  نوریب  نت  زا  ار  هتخود  ياه  هماـج 
نتشیوخ هک  يدوب  هشیدنا  نیا  رد  ایآ  يدودز ، یم  لسغ  اب  ار  شیوخ  ندب  ياه  یگدولآ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هن !

سابل زا  هن  يا و  هدـمآ  دورف  تاقیم  هب  هن  سپ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  هن ! تفگ : یلبـش  ییوشب ؟ ناـهانگ  اـه و  تلیذر  زا  زین  ار 
(1)! يا هدرک  لسغ  هن  يا و  هدش  ادج  هتخود 

.تسا هتشادن  اه  نآ  نطاب  هب  رظن  لامعا  رهاظ  ماجنا  اب  یلبش  نوچ 

ییامنهار توکلم  هب  ار  ام  ات  دـنک  یم  روهظ  نشور  دیفـس و  یقُفا  یتاـملظ  ره  رد  دوشن  هجوتم  تعیبط  هب  رظن  قیرط  زا  یـسک  رگا 
یمالسا بالقنا  همادا ي  هجوتم  دناوت  یم  هن  ار و  یمالـسا  بالقنا  هن  هتخانـش و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هن  هدناوخ و  زامن  هن  دیامن ،

هب دهد و  روبع  نارود  تاملظ  زا  رورم  هب  ار  ام  ات  دسر  یم  يدیفـس  ياه  قفا  هب  رگید  يا  هلحرم  زا  سپ  يا  هلحرم  ره  رد  هک  دشاب 
.دناسرب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمألا  بحاص  ترضح  روهظ  حبص 
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مالـسلا هیلع  نیـسح  رون  تهج  هب  دـنک  یم  هدامآ  توکلم  ملاع  اب  سنُا  يارب  ار  لد  دوش و  یم  زاـمن  تقو  هجوتم  هماـمثوبا  هک  نیا 
يرآ دنک ؟ شومارف  تسا  توکلم  هب  عوجر  هک  ار  زامن  دشاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  یـسک  دوش  یم  رگم  اریز  تسا ،

هک تسا  نآرق  نیا  .تسا  هدرک  توکلم  هب  عوجر  بلاط  ار  وا  بلق  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رون  ساکعنا  هماـمثوبا  تـالاوحا 
نآ ام   (1)« ِهالَّصلا َماقِإ  ِتاْریَْخلا َو  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  انِْرمَِأب َو  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  : » دـیوگ یم  تسا ، زامن  نیع  ماما  دـیامرف  یم 

اه نآ  رب  ار  زامن  هماقا ي  ریخ و  لعف  دـننک و  یم  تیادـه  ار  تیرـشب  نوکیف » نک   » ینیوکت هدارا ي  رما و  هب  میداد ، رارق  ماما  ار  اه 
ْمِْهَیلِإ اْنیَحْوا   » .ناوخب زامن  دـنیامرفب  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نیا  تسا و  یهلا  یحو  نیع  اه  نآ  زامن  اه و  نآ  لعف  ینعی  میدرک ، یحو 

ریخ لعف  دـنورب  میدرک  یحو  هک  نیا  هن  میدرک ، یحو  اه  نآ  هب  ار  زاـمن  هماـقا ي  ریخ و  لـعف  ینعی  ِهـالَّصلا » َماـقِإ  ِتاْریَْخلا َو  َلـِْعف 
.تسا زامن  نیع  ماما ، ماقم  منک  یم  ضرع  تهج  نیمه  هب  دننک ، زامن  هماقا ي  دنهد و  ماجنا 

ناهج رارسا  هب  سک  نیرتانشآ  مالسلا  هیلع  نیسح  دنک ؟ شومارف  ار  زامن  دشاب و  مالسلا  هیلع  نیسح  رانک  رد  یـسک  دوش  یم  رگم 
نامـسآ دراد و  نیملاعلا  بر  تیریدم  تایلجت  زا  تیاکح  قفا ، هناگ ي  جنپ  تالوحت  دـمهف  یم  دـشاب  وا  رانک  رد  سکره  تسا و 

زور بش و  زا  صاخ  تاقوا  رد  هک  دـیورب  یتقیقح  زاوشیپ  هب  ات  دـنک  یم  دزـشوگ  ار  ملاع  توکلم  اب  سنُا  تیعقوم  عقوم ، جـنپ  رد 
رون یتنـس  نینچ  يانبم  رب  .دنک  يربهر  توکلم  ناتـسلگ  هب  نیمز  کیرات  يانگنت  زا  ار  ام  دراد  انب  هک  یتقیقح  دنایامن ، یم  ار  دوخ 

ماما روضح 
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كرد ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یخیرات  هاگیاج  دنتسناوت  اه  همامثوبا  دهد و  یم  انعم  دیزی  ِنارود  تاملظ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح 
.دننک

تیاور رد  .دـهد  یم  قوس  تشهب  هب  نیمز  رد  طوبه  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یهار  هصق ي  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زاـمن و  هصق ي 
تقو ندش  لخاد  راظتنا   (1)« لاَِلب اَی  اَنْحِرَأ  ُلوُقَی  ِهاَلَّصلا َو  ِْتقَو  َلوُخُد  ُرِظَْتنَی  َناَک   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا 

دوش یم  اپرب  هک  يزامن  ییوگ و  یم  هک  یناذا  اب  لالب  يا  لالب » ای  انْحِرأ  : » دـندومرف یم  لالب  هب  باطخ  دـنا و  هدیـشک  یم  ار  زامن 
.شخبب یشیاسآ  ار  ام 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  يدئاص  همامثوبا ي  روضح  زار 

يرون یلجت  دیآ ، یم  شیپ  یگدنز  رد  هک  یترودـک  یتاملظ و  ره  رد  مینادـب  هک  تسا  نیا  یتسه  رد  زامن  هاگیاج  هک  روط  نامه 
هاگیاج تسا ، یهلا  راونا  هب  دورو  تنـس  ملاـع ، هناـگ ي  جـنپ  تـالوحت  میروآ و  رد  روضح  نآ  رد  ار  دوخ  دـیاب  تسا و  ناـیم  رد 
توکلم هب  عوجر  هار  ات  دروآ  یم  شیپ  راگزور  تالوحت  هک  تسا  یتنس  ققحت  یلبق ، ماما  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح 

هیلع نیـسح  ماما  رظتنم  هیواعم ، یناملظ  تیمکاح  نامز  رد  میناوت  یمن  میـسانشن  ار  تنـس  نیا  رگا  دوشن و  هتـسب  تیرـشب  لباقم  رد 
.دندمآ ماما  يوس  هب  ناباتش  هک  دندوب  یتنس  نینچ  هجوتم  ماما  باحصا  میوش و  یم  هنامز  تاملظ  روهقم  مینامب و  مالسلا 

هنیآ زا  وا  دید ، یم  ملاع  هناگ ي  جنپ  تالوحت  رد  هک  تسا  يزار  نامه  داد  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  رانک  رد  ار  همامثوبا  هک  يزار 
زامن هاگیاج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ي 

58 ص :

ص 182. هلیللا ، مویلا و  لمع  یف  حالفلا  حاتفم  یئاهب ، خیش  - 1

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14831/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
http://www.ghaemiyeh.com


لثم فیعض  یناسنا  زا  دهاوخ  یم  هک  دید  یم  ینادنخ  لُگ  ار  ماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  هاگیاج  هب  زامن  هنیآ ي  زا  تسیرگن و  یم 
یمن زونه  هک  دنوش  هضرع  خیرات  هب  ییاه  ناسنا  زور  همین  کی  رد  دوش  یم  هنوگچ  ایادخ ! .دنزاسب  یخیرات  يدرمگرزب  همامثوبا ،

! درک كرد  ار  اه  نآ  یگرزب  ناوت 

هک ییاه  مخ  چیپ و  دننک ، روبع  خیرات  مخ  چیپ و  زا  دنتـسناوت  یتحار  هب  هک  دـندوب  ییاه  ناسنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
خیرات مدـقتعم  رتشیب  ما  هدرک  هعلاطم  رتشیب  هیواعم  راک  رد  هزادـنا  ره  هدـنب  .دوب  هدرک  داجیا  شا  یناطیـش  ِغوبن  همه  نآ  اـب  هیواـعم 

زا یکی  ار  وا  دنراد  ناشدوخ  هک  ییاه  كالم  اب  یبرغ  نیخروم  هزورما  هک  يروط  هب  .تسا  هدید  هیواعم  یگدیچیپ  هب  يرشب  رتمک 
دنک یم  نییعت  خیرات  يارتکد  همان ي  نایاپ  يارب  هک  ییاه  هژوس  زا  یکی  دروفـسکا  هاگـشناد  دنناد و  یم  خیرات  گرزب  نارادمامز 

هلاـس ي تسیب  نارود  رد  هیواـعم  تـفگ : ناوـت  یم  رـصتخم  یـسررب  کـی  رد  .تـسا  هیواـعم  تیـصخش  نوگاـنوگ  داـعبا  یـسررب 
هعسوت نیچ  دودح  ات  یلامش  ياقیرفآ  زا  هک  زور  نآ  ِیمالسا  عیسو  دالب  رسارس  رب  هبناج  هس  قیمع  تسایـس  کی  اب  دوخ  تموکح 

نآ ات  ار  راصنا  رجاهم و  نادنمـشناد  برع و  نارـس  ناوارف ، شـشخب  لذب و  تمیالم و  اب  بناج ، کی  زا  .دیدرگ  طلـسم  دوب ، هتفای 
کی ماش  طیحم  رد  تخاس و  مهارف  ار  اه  نآ  تیاـضر  یتحار و  لـیاسو  درک و  عمج  دوخ  فارطا  رد  تفیرف و  دوب  نکمم  هک  اـج 

زا رانکرب  یطیحم  رد  تخاس و  مهارف  نآرق  نادنمـشناد  ءاملع و  قیوشت  نآرق و  مالـسا و  جـیورت  ساسا  رب  دـنموربآ  رهاظ  هب  هزوح 
رادفرط تفیرف و  هار  نیا  زا  ار  ماوع  درک و  قیوشت  ار  نآ  نایدصتم  داد و  قنور  رایسب  ار  نآرق  دجسم و  تسایس ،
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هدرخ يرایـشوه و  لامک  اب  رگید ، بناج  زا  .داد و  رارق  مالـسا  دجـسم و  نآرق و  ربارب  رد  ار  دوخ  نیفلاخم  یناـسآ  هب  دومن و  دوخ 
نهآ اب  ار  اه  نآو  تخات  یم  اه  نآرب  هنامحر  یب  یتسایـس  اب  تشاد و  رظن  ریز  ار  دوخ  ریـصب  دنمـشناد و  يدـج و  نیفلاـخم  ینیب ،

رات و دناسر و  یم  لتق  هب  ار  اه  نآ  یمالـسا  تاروتـسد  نوناق و  هب  هجوت  نودب  باسح و  یب  همکاحم و  یب  تخادـگ و  یم  شتآو 
چیه درک و  یم  اورمکح  اه  نآ  لام  ناجرب و  ار  زیر  نوخ  هیبا  نبدایز  شک و  مدآ  جاجح  دننام  لد  تخس  ینارسفا  درک و  یم  رام 

، موس بناـج  زا  .دوب و  هداد  رارق  ناُّرب  يریـشمش  ربارب  رد  ار  دوخ  نیفلاـخم  قیرط  نیا  زا  دوـمن و  یمن  رظن  ّدـم  یفاـصنا  هظحـالم و 
یبالق و ِنارسفم  ریسفت  ناثدحم و  ثیدح  نارعاش و  رعش  نآ ، ساسا  هک  دوب  هداد  لیکشت  یمومع  عیسو و  رایـسب  یتاغیلبت  هاگتـسد 
هتفگ ي زا  دوب  اهنآ  نابنجرس  ینارصن  لطخا  هک  ینارعاش  نابز  زا  تساوخ  یم  ار  هچنآ  هام  ره  هتفه و  ره  زور و  ره  دوب و  وجدوس 

یم رشن  ناناملسم  رازاب  رد  دوب ، نانآ  سردم  يدوهی  رابحالا  بعک  هک  ینارـسفم  نایب  زا  دوب و  اه  نآ  یبرم  هریرهوبا  هک  یناثدحم 
.داد

دیامن طلسم  ناناملـسم  روما  همه ي  رب  ار  هیما  ینب  دروآرد و  دوخ  هاوخلد  هب  ار  یمالـسا  طیحم  هیواعم  هک  دوب  یتصرف  لاس  تسیب 
نیا ساسا  ات  هتسشن  تصرف  راظتنا  رد  هتسب و  تمه  رمک  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اهنت  .دناشنب  تموکح  تخت  هب  ار  دیزی  و 

دش و زاب  نارگید  يارب  یهار  هک  دوب  ماما  تفلاخم  هیاس ي  رد  اهنت  دنک و  نوگژاو  هدـش  تمیق  ره  هب  ار  هلاس  تسیب  هایـس  تسایس 
نکمم تیمولظم  لمحت  يراکادف و  اب  زج  هیواعم  هلاس ي  تسیب  ِتسایس  نتسکش  مهرد  دنتسناد  یم  وا  راوگرزب  باحصا  ماما و 
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دنتـسناوت یمن  اه  سونایقا  هک  ار  دـیزی  جات  دوخ  كاپ  نوخ  لذـب  بیاصم و  نیرت  تخـس  لـمحت  اـب  ماـما  قیرط  نیمه  زا  .تسین و 
.دومن نوگنرس  ار  هیما  ینب  موش  تنطلس  ماجنارس  درک و  هقرغ  دننک ، قرغ 

راچد وا  یکریز  لقع و  روفو  زا  دبای  یهاگآ  داد  خر  هیواعم  وا و  نیب  هک  هچنآ  رب  سکره  دیوگ : یم  دوخ  هریس »  » باتک رد  یبلح 
(1) .دش دهاوخ  یتفگش 

روآ و ناقفخ  یطیحم  رد  تعیب  نآ  هک  دوش  یم  نشور  دـیزی  يارب  تعیب  نتفرگ  يارجام  هعلاطم ي  زا  ریدـغلا : بحاص  هتفگ ي  هب 
يدـهعتیالو تعیب  ماجنا  يارب  هیواعم  .تسا  هتفرگ  تروص  هلیح  غورد و  ارتفا و  تمهت و  اب  هوشر و  عیمطت و  باعرا و  دـیدهت و  اـب 

یم وا  کلم  لویت و  ار  یناتـسا  دزاس و  یم  رادناتـسا  ار  يرگید  نآ  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  يرگید  دنک و  یم  دیدهت  ار  یکی  دـیزی 
(2) .دشاپ یم  تسرپایند  هیامورف و  سفنلا و  فیعض  ياه  مدآ  نماد  رب  لوپ  دنادرگ و 

هیواعم يانگنت  زا  روبع  رنه 

قیرط زا  دیمهفب  رگا  منک  یم  ضرع  هدـنب  هک  نیا  دراد و  ییاهدرم  ربا  هچ  هب  زاین  نتـشذگ  هیواعم  يانگنت  زا  دـیریگب  رظن  رد  لاح 
یم دوجو  هب  ناتنانمـشد  هک  ار  هنتف  نارازه  دوخ  خیرات  رد  دیناوت  یم  داتفا  یقافتا  هچ  خـیرات  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

هک يروبع  اب  هطبار  رد  .دیراذگب  رس  تشپ  دنروآ 
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ياهزور دندیناهر  یخیرات  سأی  زا  هشیمه  يارب  ار  ام  دنداد و  ماجنا  هیواعم  یناملظ  ياهانگنت  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح 
.درک رکف  دیاب  یپ  رد  یپ 

ار دوخ  هک  لکـش  ره  هب  تاملظ  هرهچ  تلاح  نیا  رد  دـنک و  یم  انـشآ  ملاع  توکلم  اب  ار  ناسنا  زامن ، مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 
َّنِإ : » دومرف هک  دـینک  رظن  دـنوادخ  نخـس  هب  هطبار  نیمه  رد  .دـیامن  یم  راومه  ار  راذـگ  نارود  دـنک و  یم  هوـلج  اـبیزان  دـیارایب ،
زا دـنک و  یم  ساسحا  ار  ناهانگ  یتشز  دـش  انـشآ  رون  اب  زامن  قیرط  زا  ناسنا  یتقو  نوچ   (1)« ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهـالَّصلا 

.دشاب هدرک  ناهنپ  فلتخم  ياه  سابل  رد  ار  دوخ  هتینردم  نارود  رد  رکنم  ءاشحف و  نآ  دنچره  دریگ ، یم  هلصاف  اه  نآ 

لد نوخ  هیواعم  هنامز ي  رد  هک  نآ  نیع  رد  دندیمهف و  ار  هیما  ینب  ِتاملظ  زا  هنامز  تاجن  يانعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا 
چیه رگید  نیعم  عقوم  رد  دیـسر و  شتقو  ات  دنتـشاد  هگن  هدنز  دوخ  رد  ار  عقوم  هب  مادقا  هیحور  هراومه  دندرکن  یمادقا  دندروخ و 

(2) .دوب اسرف  تقاط  رایسب  دایز  نب  هللادیبع  ناقفخ  دنچ  ره  .دشن  اه  نآ  عنام  هللادیبع  ناقفخ  یتح  یعنام 

زا هک  ییاه  نیا 
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دوخ تهارک  رب  هک  دنتـشادن  یلوصا  اه  نآ  یلو  دنتـشاد  تهارک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـب  لاـتق  زا  ناـیفوک  رب  مکاـح  حور  - 2

هب نوچ  درک ، یم  هناور  مالسلا  هیلع  ماما  اب  لاتق  هب  هوبنا  یعمج  یتسرپرـس  اب  ار  لاجر  زا  نت  کی  هک  نیمه  دایز  نبا  .دننامب  رادیاپ 
هب دنروآ ، شدزن  هب  ار  تسا  هدنام  هفوک  ياه  هلحم  رد  سکره  داد  روتسد  اذل  دندوب و  هدنامن  یقاب  یکدنا  زج  دندیـسر  یم  البرک 
زا دز و  ار  درم  نآ  ندرگ  وا  دندرب و  هللادـیبع  دزن  ار  وا  دوب ، هدـمآ  هفوک  هب  یثاریم ، نتفرگ  يارب  ماش  زا  هک  دـندرک  دروخرب  يدرم 
مزال ِباعرا  زین  مثیم  تداهـش  اب  دندرک ، تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  لاتق  يوس  هب  مدرم  تفرگ و  مشچ  رهز  مدرم  زا  قیرط  نیا 
نیا اـیآ  .دوـب  هتفرگ  ار  اـه  سَفن   َ قـیرط نیا  زا  دز و  رادرب  ار  وا  ثیرح  نب  ورمع  هناـخ ي  باـب  رد  درک و  مـکحم  مدرم  نـیب  رد  ار 

؟ دندوب عمج  اج  نیا  ندش  هتشک  زا  رارف  يارب  ای  دندوب و  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  هب  رکشل 
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هکبش ي زا  دنناسرب و  ماما  هب  ار  دوخ  دنرذگب و  عناوم  همه ي  زا  دنتـسناوت  هک  دندوب  رکفتم  عاجـش و  رایـسب  دنتـسویپ  ماما  هب  هفوک 
.دننک روبع  هللادیبع  هدرتسگ  یتینما 

سیق زا  ار  ماما  تکرح  ربخ  هک  دش  عورش  ییاج  نآ  زا  دندمآ  درگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  هک  ینادنمدرخ  ِعقوم  هب  ِلمع 
، دلاخ نب  ورمع  .دندناسر  ماما  هب  ار  دوخ  همیسارس  دنا  هدرک  فقوتم  البرک  هقطنم ي  رد  ار  ماما  دندینش  یتقو  دندینـش و  رهـسم  نب 

شیب یط  اب  یئاط ، يدع  نب  حامِّرِط  ییامنهار  هب  كُرت  ِعضاو  ثرح و  نبا  هدانج  شدنزرف و  هللادبع و  نب  عمجم  ورمع و  قیفر  دعس 
زین اه  نآ  هک  یمادقا  دنوش ، دراو  هدیـسر  ارف  شا  تقو  هک  عقوم  هب  یمادقا  رد  ات  دندناسر  ماما  هب  ار  دوخ  ههاریب  رد  خسرف  لهچ  زا 

.دوب هدش  دیفس  راظتنا  نآ  هب  ناشنامشچ  دندیشک و  یم  ار  نآ  راظتنا  زور  ره  ماما  دننام 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تضهن  فئارظ 

يراذگ هیاپ  مالسا  ناهج  هدنیآ ي  يارب  ار  ییاه  همانرب  هچ  هیواعم  دنتـسناد  یم  هک  نیا  یکی  .دنتـسناد  یم  ار  زیچ  ود  ناگرزب  نیا 
یم هک  نآ  رگید  دـندروخن ، ار  وا  ینید  رهاـظ  هب  تاـکرح  بیرف  زگره  دوـب و  هداتـسیا  مالـسا  مدـه  ياـپ  تقیقحرد  تسا و  هدرک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  .تسا  هدرک  مهارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قیرط  زا  ار  تاملظ  نیا  زا  روبع  هار  دنوادخ  دنتـسناد 
هلباقم ي تقو  هیواعم  تایح  نامز  رد  هک  دندیمهف  یم  بوخ 
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ِتکرح هنیمز ي  يوردنت  گنا  اب  هکلب  دنریگ  یمن  يا  هجیتن  اهنت  هن  دننزب  میقتسم  هلباقم ي  هب  تسد  رگا  تسین و  هیواعم  اب  میقتسم 
هب زوسلد  دارفا  زا  یـضعب  یتـقو  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تضهن  فیارظ  زا  یکی  نیا  دور و  یم  نیب  زا  زین  اـه  نآ  عـقوم  هب 
نم دـنیاشوخ  هچرگ  دراد و  دوجو  هیواعم  ام  نیب  یحلـص  دادرارق  : » دـندومرف یم  دـندرک  یم  ار  هیواعم  اب  هلباقم  داهنـشیپ  ترـضح 

(1)« .مینک یم  رظن  دیدجت  امش  ام و  دریمب  هک  هگ  نآ  سپ  دیشاب ، راظتنا  رد  تسا  هدنز  هیواعم  ات  اما  تسین 

حالـص هن  دراد و  ناکما  هن  یطئارـش  نینچ  رد  هیواعم  دـض  رب  مایق  حلـصی ؛» نوکی و ال  ام ال  اذـه  : » دـندومرف یم  ناـشنارای  هب  اـی  و 
هک یلاح  رد  دشاب ، هتشاد  هّمات  تحلصم  هک  دنک  یم  ادیپ  بوجو  ینامز  مینادب ، لعف  کی  ار  هیواعم » دض  رب  مایق   » رگا نوچ  .تسا 

دندرک و یفن  ار  مایق  بوجو  مه  ماما  تقیقح  رد  .تسا  تحلصم  دقاف  راک  نیا  دندومرف  یعازخ  درُص  نامیلـس  لاثما  خساپ  رد  ماما 
تایـصوصخ و .درادـن  دوجو  مایق  نیا  رد  یتحلـصم  چـیه  هک  تسا  نیا  ناـشیا  مـالک  رهاـظ  هک  ارچ  .ار  نآ  زاوج  بابحتـسا و  مه 

دـش یم  هتخیر  مدرم  نوخ  اریز  .دریگ  تروص  یمایق  هیواعم  نامز  رد  هک  دوبن  تحلـصم  ارچ  دـنک  یم  نشور  هیواعم  ياه  یگژیو 
هیلع نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هناـگ و  هس  ياـفلخ  اـب  دروخرب  رد  وا  نوچ  دـشاب  هتـشاد  لاـبند  هب  يا  هجیتن  هک  نآ  نودـب 
راداو ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دهد و  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  هفیلخ  هس  دوب  هتسناوت  وا  .دنک  یم  لمع  هنوگچ  هک  داد  ناشن  مالسلا 

راتخمدوخو رگ  نایصع  یمکاح  لکش  هب  دنکن و  تعیب  ترضح  نآ  اب  دنک و  تیمَکَح  شریذپ  هب 
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ماـن هک  داـتفا  راـک  هب  يا  هنوگ  هب  وا  تاـغیلبت  .دـشاب  هتـشاد  مه  ضّرعت  هکلب  دوشن  ضّرعت  وا  هب  اـهنت  هن  دـیامن و  تموکح  ماـش  رد 
! دـننک رگید  ماـن  هب  یلع  زا  ار  دوخ  ماـن  ضیوعت  تساوخرد  یـضعب  هک  يا  هنوگ  هب  داد ، هولج  هایـس  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ار یلع  یلو  میشاب  بوخ  وت  اب  هک  دراد  لاکشا  هچ  دنتفگ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  تاغیلبت  نیمه  ریثأت  تحت  یضعب 
هک دندوب  دهاش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  ره  هب  .دوب  یفخم  اه  تدم  ات  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ربق  یتح  میرادب ! نمـشد 

دندـش روبجم  ناشردـپ  هیواعم ، یتسیلوایکام  یناطیـش و  تسایـس  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یهلا  تسایـس  ِییورایور  رد  هنوگچ 
یلیمحت حلص  ایآ  .دنداد  نت  یلیمحت  حلص  هب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشردارب  هک  دندوب  دهاش  زین  .دنریذپب و  ار  تیمَکَح 

اب دـنهاوخب  مه  ناشیا  رگا  هک  دوبن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  ینارگ  هبرجت ي  خـلت ، یلیمحت و  تیمکح  یلیمحت و  گـنج  و 
تراسا هب  ار  اه  نامرآ  کـگنچو  لاـگنچ  لـثم  موش  تلثم  نیا  دـنوش و  هیواـعم  ریوزت  رز و  روز و  راـتفرگ  دـنوش ، ریگرد  هیواـعم 

دش هیواعم  نامز  رد  مایق  زا  عنام  دنتشاد  هیواعم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يا  هقباس  نآ  میمهف  یم  همه  نیاربانب  دشکب ؟
یم هرداصم  هیما  ینب  دوخ و  عفن  هب  ار  جئاتن  همه ي  فیرحت ، ِتردق  اب  هیواعم  يا  هناسر  روتوم  یتاغیلبت و  نیشام  دنتـسناد  یم  اریز 

تردق تین  مغر  یلع  هک  دوب  مالسا  ياه  نیمزرس  هعسوت ي  ثعاب  رهاظ  هب  دوب و  هتفای  تسد  یتاحوتف  هب  مالسا  مان  اب  هیواعم  .دنک 
یم مالـسا  هب  کمک  اه  حتف  نآ  هک  دوب  نیا  روصت  دش ، یم  عقاو  اه  حتف  ماگنه  هک  عینـش  یقالخا و  دـسافم  یـضعب  هارمه  یبلط و 

رد ینید  رئاعش  هب  هیواعم  هک  صوصخ  هب  دوش ، یم  تحلصم  زا  یلاخ  یسک  نینچ  هیلع  مایق  هجیتن  رد  .دنک 
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مان تخاس و  یگرزب  دجسم  ماش  رد  تشاد و  هدهع  هب  ار  ماش  رهش  هعمج ي  تماما  تفر و  جح  هب  راب  دنچ  داد و  یم  تیمها  رهاظ 
اذل .تشاذگ  یم  مارتحا  رهاظ  رد  مه  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  درب و  یم  مارتحا  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

يارب كدـنا و  وا  یئامن  مالـسا  یبیرف و  ماوع  دـیبرچ و  یم  وا  يزیتس  مالـسا  رب  وا  یئاـمن  مالـسا  ناـیماش ، هژیو  هب  هعماـج  هاـگن  رد 
ار مایق  هک  یلماوع  رگید  زا  .دوب  لصاح  یب  یمایق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مایق  ییاضف ، نینچ  رد  .دوب  لّمحت  لباق  يرایسب 
اه نآ  هک  هژیو  هب  دوب  رت  يوق  رایسب  ماش  مدرم  رد  هطلس  نیا  .تشاد  مدرم  رب  هیواعم  هک  دوب  يا  هطلس  درک ، یم  تحلـصم  زا  یلاخ 
ای  (1) دنتخانش یمن  ار  نارگید  دندید و  نایفس  یبا  نب  هیواعم  نایفس و  یبا  نب  ِدیزی  هرهچ  رد  ار  مالسا  دندش  ناملسم  هک  راب  نیلوا 

یماظن یتالیکشت و  ظاحل  زا  هتفرگ و  هشیر  ینالوط  تّدم  ضرع  رد  هک  يردتقم  ّطلسم و  میژر  دوجو  .دنتخانـش  یمن  تیمـسر  هب 
هک دوب  يرگید  لماع  دوب ، هتفرگ  تمدـخ  رد  ار  هبعـش  نب  هریغم  هیبا و  نب  داـیز  صاـعورمع و  لـثم  يراـکم  ياـهزغم  يا  هنوگ  هب 

.تحلصم هن  تسا و  نکمم  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریبعت  هب  هیواعم  اب  يریگرد  داد  یم  ناشن 

هثداح نآ  داعبا  زا  يدُعب  اهنت  دوش و  یمن  یسررب  بناوج  همه ي  زا  ثداوح  هک  دنهد  یم  شرازگ  ام  يارب  ار  خیرات  يروط  یهاگ 
يا : » دندوب هدومرف  ناشنانخس  رد  ياه 1342  لاس  رد  ماما  ترـضح  هک  میدناوخ  یم  خیرات  رد  ام  یتقو  .دریگ  یم  رارق  ام  رظن  ّدـم 

تحیصن وت  هب  نم  هاش ! بانج 
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(1)« منک یم 

هک یلاح  رد  دـندرک  یم  دروخرب  رتدـنت  هاش  اب  شاک  دـندوب ، هتفگن  ار  نخـس  نیا  شاـک  يا  متفگ  یم  ياه 1350  لاس  ياـضف  رد 
یم هدامآ  ار  اه  نهذ  دیاب  ادتبا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  هک  دوب  يروط  طیارش  ياه 42  لاس  رد  میدوبن  هجوتم 
ههبج کی  دوش و  تسرد  یهاشنهاش  ماـظن  رادـفرط  ههبج  کـی  روشک  رد  هک  نیا  هن  دـننک ، روبع  هاـش  زا  دـنناوتب  مدرم  اـت  دـندرک 

رادفرط ههبج ي  ود  هب  لیدبت  روشک  دـندوبن  يولهپ  میژر  تایانج  هجوتم  مدرم  زا  يرایـسب  زونه  هک  لاس 42  رد  رگا  .ماما  رادفرط 
هدع کی  زونه  درک  هاش  هک  یملظ  همه  نیا  اب  دینک  هظحالم  امش  .دیشک  یمن  هاش  جارخا  هب  راک  زگره  دش  یم  هاش  فلاخم  هاش و 
نیا هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  رنه  .تشگ  یمرب  هاش  شاک  يا  هک  دنـشک  یم  ار  هاش  نارود  هآ  دنا و  بلط  تنطلـس  يا 

خیرات نآ  رد  دـینک  یم  هظحالم  تهج  نیمه  هب  دـننک و  روبع  یهاشنهاش  ماظن  هاش و  زا  دـنناوتب  ات  دـندرک  کمک  تلم  هب  هک  دوب 
.دورب دیاب  سپ  تسین  ریذپ  تحیصن  هاش  دنشاب  هجوتم  مدرم  ات  دندرک  یم  تحیصن  هاش  هب  دیاب 

یماظن يزوریپ  ياروام 

هدوت هک  نآ  نودب  دوب  هدرک  فرحنم  تیلهاج  يوس  هب  ار  مالـسا  ياهراعـش  صاخ  یتفارظ  اب  هنوگچ  هیواعم  هک  دیدومرف  هظحالم 
تروص هب  فارحنا  نآ  هک  دنشاب  یطیارش  راظتنا  رد  دیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  اذل  دنوشب و  فارحنا  نیا  هجوتم  مدرم 

لاس زا 20  دنناوتب  مدرم  تشاد و  دیکأت  نآ  رب  مالسا  هک  ددرگرب  یفادها  اهراعش و  هب  دناوتب  هعماج  ات  دنک  روهظ  یسوملم 
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زا دـنک  یم  نکمم  ار  روبع  نیا  هک  یگنهرف  ياتـسار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  راوگرزب  ناراـی  .دـننک  روبع  هیواـعم  تیمکاـح 
يزوریپ ياروام  يزیچ  هب  دیاب  هدروآ  دیدپ  هیواعم  هک  يّوج  ندز  مه  هب  يارب  هک  دندوب  هتخومآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناشیالوم 
تیاکح زیچ  همه  دنوش و  جراخ  هکم  زا  دنتساوخ  یم  هک  یتقو  تسرد  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  اریز  .دننک  رکف  یماظن 

ٌلِحاَر ِینَّنِإَف  اَنَعَم  ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهَّللا  ِءاَِـقل  یَلَع  ًاـنِّطَُوم  ُهَتَجْهُم َو  اَـنِیف  اـًلِذَاب  َناَـک  ْنَم  : » دـندومرف درک  یم  لـیقع  نب  ملـسم  تیقفوم  زا 
چوک ام  هارمه  تسا ، تکرح  هدامآ ي  دنک و  راثن  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناج  نوخ  دـهاوخ  یم  سکره   (1)« َیلاَعَت ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ًاِحبْصُم 

رد البرک  باحـصا  ارچ  هک  هدـش  راک  هتکن  نیا  يور  رتمک  هنافـسأتم  .دومن  مهاوخ  تکرح  ناـهاگ  حبـص  هللاءاـش  نإ  نم  هک  دـنک 
رنه .دنوشن  هتـشک  هک  دنتـشک  یمن  دندش ، یم  هتـشک  بوخ  دنتـشک و  یم  بوخ  دنتـشادن ، يا  هلئـسم  چـیه  ندـش  هتـشک  عوضوم 

ناشیارب اتـسار  نیا  رد  دنوادخ  دـننک و  لیمحت  نمـشد  رب  یماظن  يزوریپ  ياروام  يزیچ  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  نیا  البرک  نانامرهق 
هغدغد ي باوج  رد  تضهن  يادتبا  نامه  رد  .دنتـسناد  یم  بوخ  ار  نیا  اه  نیا  دوب و  هدرک  هدارا  دـیزی  فذـح  زا  رتالاب  يریدـقت 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  قیرط  زا  دنوادخ  دنک ، عورـش  ار  تضهن  دیاب  هیواعم  گرم  اب  ترـضح  هنوگچ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
يا  (2)« الِیتَق َكاَرَی  ْنَأ  َءاَش  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإَـف  ْجُرُْخا  ُْنیَـسُح ! اَـی  : » هک دـناسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  باوخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ناریو همزال ي  .دنیبب و  هتشک  ار  وت  تسا  هتساوخ  دنوادخ  انامه  وش ، جراخ  نیسح !
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هلئسم نیا  هاگلتق » رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يداش  زار   » باتک رد  نازیزع  هک  مراودیما  هدنب  .دوب  یتکرح  نینچ  يوما  رکف  ندرک 
راتفرگ نانچمه  دوخ  خـیرات  همادا ي  رد  مالـسا  ناهج  رگا  دوش  مولعم  ات  دنـشاب  هدرک  هعلاطم  دـندوب  يا  هدـیدپ  هچ  ناـیوما  هک  ار 

.تفر یم  نیب  زا  یلک  هب  مالسا  هنوگچ  دندوب  نایوما 

ره .دـندوب  هتفریذـپ  ار  تداهـش  رکف ، نآ  زا  روبع  يارب  یتـحار  هب  ماـما  باحـصا  هک  دوب  مهم  ردـق  نآ  يوما  رکف  زا  روبع  عوضوم 
جرخ ار  دوخ  شیاـسآ  وربآ و  ار و  دوخ  دروخ و  لد  نوخ  دـیاب  رکف ، عون  نآ  زا  تلم  کـی  ِروـبع  يارب  دـمهف  یم  يریـصب  ناـسنا 

« هللا هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  یخیرات  مهف  یخیرات و  يرایـشوه  نیمه  تسا  هدرک  ام  تلم  هب  ادخ  هک  یفاطلا  زا  یکی  ًافاصنا  .درک 
نیمه یلو  منک  ضرع  ناتتمدخ  مناوت  یم  يدایز  ياه  هنومن  .مینک  روبع  یخیرات  ياهانگنت  زا  دیاب  ام  هنوگچ  دـنا  هجوتم  هک  تسا 

هک يرکف  نآ  اب  ار  دوخ  هک  نآ  نودب  دینک ؛ هظحالم  دـندرک  حرطم  ناناوج  عمج  رد  درونجب  رد  هک  ار  یگدـنز » کبـس   » ِعوضوم
میدرک لوا  شخب  رد  هک  ییاه  تفرـشیپ  نآ  : » دندومرف دـننک ، ریگرد  تسناد ، یم  یبرغ  شور  هب  هعـسوت  ًافرـص  ار  هعماج  تداعس 

نآ یمالسا  نیون  ندمت  یلصا  شخب  دندومرف  دعب  هتسناوتن » برغ  يایند  رد  دینیب  یم  هک  نانچمه  ...دنک  راگتـسر  ار  ام  دناوت  یمن 
دیاب ...تسین  ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بـالقنا ، رد  هتبلا   » دـندومرف مینک و  حالـصا  ار  دوخ  یگدـنز  کبـس  هک  تسا 

تـسا یگنهرف  یگدز  برغ  نامه  هک  یخیرات  گرزب  يانگنت  زا  ار  ام  دنهاوخ  یم  هنوگچ  دینک  هظحالم   (1)« مینک یسانش  بیسآ 
.دنهد روبع 
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زا روبع  يارب  میـشاب  هجوتم  مینادب و  ار  اه  انگنت  زا  روبع  ِراک  هار  ام  هک  نآ  طرـش  هب  دسرب  شفادـها  هب  دـناوت  یم  یمالـسا  بالقنا 
ياروام دوشب  ات  دـیآ  نایم  رد  دـیاب  یتالداعم  هچ  میدـیمهف  هک  یتقو  نآ  .مینک  غیرد  دـیابن  یـششوک  ره  زا  نام  یخیرات  ياهانگنت 

نیون ندمت  رظن  ّدم  هک  میوش  یم  یگدنز  زا  عون  نآ  هجوتم  درک ، مادقا  هدیشک  زورما  رشب  یگدنز  يارب  یبرغ  گنهرف  هک  یحرط 
يانعم هب  اکیرمآ  اب  هرکاذـم  زگره  ام  بالقنا  يانب  میمهف  یم  میدـیمهف ، ار  یخیرات  ياهانگنت  زا  روبع  يانعم  یتقو  .تسا  یمالـسا 
تحت هک  ادـخ  ناگدـنب  نیا  زا  یـضعب  .تسا  رابکتـسا  عون  ره  يدوبان  ام  بالقنا  يانب  تسین ، گنهرف  رکف و  نآ  هب  نداد  تلاـصا 

تسیچ و یمالـسا  بالقنا  فادـها  دـنمهف  یمن  تسا ، راودـیما  اه  نآ  هب  مه  اکیرمآ  دـنهد و  یم  راعـش  اکیرمآ  اـب  هرکاذـم  ناونع 
دوخ نورد  رد  بالقنا  هک  يروبع  يانعم  مینک و  نییبت  ار  یمالـسا  بالقنا  هاگیاج  دیاب  ام  .تسا  اجک  خـیرات  ِزورما  رد  شهاگیاج 
لاس رد  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  .دراد  هلـصاف  ناهج  زورما  ینید  تایح  زا  ردقچ  اه  فرح  نیا  دوش  مولعم  ات  میمهفب  ار  دراد 

دهاوخب هک  دشاب  هتـشاد  يزیچ  هک  نآ  نودب  دریگب  ام  زا  ار  بالقنا  دهاوخ  یم  اکیرمآ  اکیرمآ ، اب  هرکاذم  رد  دـندومرف : لبق  ياه 
ینامز کی  دوش  یم  ایآ  دیئامرفب  رگا  لاح  .دنک  روبع  اکیرمآ  زا  هک  دراد  ار  نیا  ناوت  یهلا  فطل  هب  یمالـسا  بالقنا  .دـهدب  ام  هب 
.تسا هدـش  مامت  اکیرمآ  يروطارپما  هرود  مینک  تباث  هک  اـنعم  نیا  هب  یلو  هلب  منک  یم  ضرع  هدـنب  مینک ، هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  اـم 

هک تسا  نآ  اکیرمآ  کیتکات  نوچ  .دنک  هرکاذم  ناریا  اب  دهاوخ  یم  اکیرمآ  هک  هدوب  نیا  ناریا  دروم  رد  امابوا  ینارنخس  ياوتحم 
هرکاذم مدع  شور  ناریا  شور  دنک  غیلبت 

70 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


یم هرکاذـم  هنالداع  شور  هب  دـنتفگ  مینک ، یمن  هرکاذـم  ام  دـنتفگن  روشک  نالوئـسم  يربهر و  مظعم  ماـقم  تهج  نیمه  هب  .تسا 
راد هشدخ  يارب  اه  نآ  تاغیلبت  اذل  .میتسین و  لئاق  ام ، دننامه  تسا  روشک  کی  هک  نآ  زا  رت  هفاضا  یقح  اکیرمآ  يارب  ینعی  مینک ،

.دش یثنخ  بالقنا  هرهچ ي  ندرک 

امابوا تاراهظا  يانعم  دنتـسین  هجوتم  اه  یـضعب  تسا ، یـصاخ  هاگیاج  بالقنا  نیا  یخیرات  هاـگیاج  هک  دـشاب  نامـساوح  دـیاب  اـم 
هتـشاد هفرم  یگدـنز  کی  دـنناوتب  اه  نآ  ات  ددرگ  یمرب  شلوا  ياج  هب  رـالد  تمیق  اـکیرمآ  اـب  هرکاذـم  اـب  دـننک  یم  رکف  .تسیچ 

ار نیـسح  مادص  لباقم  رد  تمواقم  هب  زاین  زگره  دوبن  نآ  نتم  رد  يرابکتـسا  ماظن  تیمکاح  زا  روبع  هک  یگدـنز  عون  نآ  .دنـشاب 
.درک هلمح  ام  هب  یمالسا  بالقنا  يدوبان  يارب  یناهج  رابکتسا  تباین  هب  هک  تشادن 

ناگدنهد داهنشیپ  دنک ، هرکاذم  دیزی  اب  دنداد  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  دوبن  یناسک  روصت  لثم  البرک  يادهـش  رکفت 
دننک و هرکاذم  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوش  یم  هک  تسا  يا  هداس  تاعوضوم  رس  رب  اوعد  دندرک  یم  رکف  دیزی  اب  هرکاذم 

قفوم هللادمحب  دنهد و  تاجن  يوما  گنهرف  لاگنچ  زا  ار  مالـسا  هک  دوب  نآ  ترـضح  همانرب  هک  یلاح  رد  دوش ، عفترم  تاعوضوم 
.دماجنیب ناشنارای  همه ي  تداهش  هب  رگا  یتح  دندیمهف  یم  ار  روبع  يانعم  نوچ  دندش 

رد دنوادخ  دننک و  لیمحت  نمـشد  رب  یماظن  يزوریپ  ياروام  يزیچ  دـیاب  دـندوب  هجوتم  ماما  ِدوخ  لثم  ماما  باحـصا  مدرک  ضرع 
ِریدقت نآ  همزال ي  دوب و  هدرک  هدارا  دیزی  فذح  زا  رتالاب  يریدقت  ناشیارب  اتسار  نیا 
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لابقتسا هب  هکلب  دندوبن  يرارف  تداهش  زا  اهنت  هن  اه  نآ  اذل  تسا و  تداهش  دوب ، يوما  حور  زا  مالسا  ناهج  ندرک  كاپ  هک  رتالاب 
، دش لصاو  كَرَد  هب  هک  هاش  فذح  زا  رتالاب  يریدقت  زین  یمالـسا  بالقنا  اب  هطبار  رد  دـنوادخ  منک  یم  رکف  هدـنب  .دـنتفر  یم  نآ 

ماـمت میناوـت  یم  یهلا  فـطل  هب  میهد  همادا  تمواـقم  اـب  میا  هدرک  عورـش  هـک  ار  يراـک  نـیا  اـم  رگا  تـسا و  هدرک  هدارا  اـم  يارب 
نیا زا  هک  تسا  نیا  لقادح  دنوش ، هعیش  ناهج  مدرم  همه ي  دشاب  مزال  هک  نآ  نودب  مینزب ، مه  هب  مالسا  عفن  هب  ار  ناهج  تالداعم 

.میدرکن میهد و  ماجنا  هلاس  تشه  عافد  رد  میتسناوت  یم  هک  يراک  تسین ، اـه  تلم  یلم  لوپ  شزرا  هدـننک ي  نییعت  رـالد  دـعب  هب 
َّنَأ َنوُّدَوَتَو   » دیشاب شیرق  زواجت  عنام  اهنت  هک  دیدوب  یضار  نیا  هب  ردب  گنج  زا  لبق  امش  دیوگ  یم  ناناملسم  هب  نآرق  رد  دنوادخ 

َّقَحلا َّقُِحی  نَأ  ُهّللا  ُدیُِریَو   » .دینک لح  ار  هلئـسم  یماظن  ِتخـس  ياه  يریگرد  نودب  دیدوب  لیام  »(1) و  ْمَُکل ُنوُکَت  ِهَکْوَّشلا  ِتاَذ  َْریَغ 
زا ار  نارفاک  هشیر ي  ددرگ و  مکاح  قح  یهلا ، تنـس  ققحت  ياتـسار  رد  هک  دوب  هدرک  هدارا  ادخ  و  َنیِِرفاَْکلا » َِرباَد  َعَطْقَیَو  ِِهتاَِملَِکب 

تـسا هدرک  ریدقت  دـنوادخ  میریگ  راک  هب  ار  مزال  ِتمواقم  میا  هدـش  دراو  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  یهار  رد  ام  رگا  .دربب  نیب 
یخیرات هاگیاج  میراد و  رارق  خـیرات  ياجک  رد  میـشاب  هجوتم  دـیاب  اهنت  .دـهد  رییغت  قح  عفن  هب  ار  ناهج  تالداعم  اـم  قیرط  زا  هک 

.دندیمهف ام  دیهش  نارادرس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  هک  يزیچ  تسا ، اجک  یمالسا  بالقنا 
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خیرات ندش  هدوشگ  يانعم 

زا رتالاب  يریدـقت  ناشیارب  دـنوادخ  دـندرک  ساسحا  دـندش ، دوخ  یخیرات  تلاسر  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  نوچ 
نامه رد  مدرب  مان  مضیارع  يادتبا  رد  هک  نت  دنچ  نیا  .دنوش  هتـشک  دنـشکب و  بوخ  دیاب  اتـسار  نیا  رد  هدرک و  هدارا  دیزی  فذح 

هرـصاحم رکـشل  طسو  رد  هک  نآ  ات  دنتفر  ولج  نمـشد  ِرکـشل  يایرد  رد  دنتخات و  نانچمه  دندرب و  هلمح  نمـشد  هب  گنج  يادتبا 
بانج .نک  دازآ  هرصاحم  زا  ار  اه  نیا  ورب و  دنداد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  سابع  بانج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دندش ،

همه اب  گنهامه  تسد و  کی  لد و  کی  دندرب و  ریـشمش  هب  تسد  همه  تشگرب  يانثا  رد  اه  نآ  یلو  درک  نینچ  ییاهنت  هب  سابع 
تشاذگاو ار  اه  نآ  مالسلا  هیلع  سابع  بانج  .دندش  دیهش  ناکم  کی  رد  یگمه  تخس  یگنج  رد  دنتخات و  نمـشد  هب  تأرج  ي 

(1) .دنک تمحر  ار  اه  نآ  ادخ  هّللا » ُمُهُمَحْری  : » تفگ یم  هراومه  و 

ات .درک  اه  نآ  بیصن  ار  یتشونرس  نینچ  يروعـش و  نینچ  دنوادخ  هک  دنتخیر  کشا  نابـش  همین  هزادنا  هچ  رفن  دنچ  نیا  مناد  یمن 
اذـل دـنداد و  یم  ماجنا  دـیاب  هک  دوب  يراک  نیرت  حیحـص  زورما  یلو  دوب  یطارفا  اه  نآ  تکرح  دـندرک  یم  ار  راک  نیا  رگا  زورید 
هداد لکش  نایوما  هک  ار  يا  هلداعم  تداهش ، قیرط  زا  دیاب  دنتسناد  یم  اه  نیا  .دنتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  سابع  بانج  ياعد  لماش 

«. هّللا ُمُهُمَحْری  : » دـندومرف راب  دـنچ  هکلب  دـندوب  يدـنت  ياه  مدآ  هچ  دـنتفگن  مه  مالـسلا  هیلع  لضفلابا  ترـضح  .دـننزب  مه  هب  دـنا 
نیا رد  ماگنه  هب  ِلمع  درخ و  نامیا و  هزادنا  هچ  یتسار 
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تایانج لباقم  رد  رگا  .دنک  یم  دراد  يراک  هچ  دمهفب  دـنزب و  تسد  يراک  نینچ  هب  دـناوتب  ناسنا  ات  دوب  یم  نایم  رد  دـیاب  هنحص 
شیاشگ رد  ایآ  دـندش  یم  هتـشک  دنتـساوخ و  یمرب  هزرابم  هب  طیارـش ، نتفرگرظن  رد  نودـب  دـندوب و  هداد  فک  زا  تقاـط  هیواـعم 

نیسح ماما  تضهن  قیرط  زا  هک  دیتسه  رما  نیا  هجوتم  یبوخ  هب  امش  مرظن  هب  دنتفای ؟ یم  روضح  تشاد  هدهع  هب  البرک  هک  یخیرات 
تهج نیمه  هب  .دـش  ققحم  یبوخ  هب  دـش  یم  ققحم  دـیاب  هک  یخیراـت  شیاـشگ  نآ  ـالبرک  رد  ترـضح  باحـصا  مالـسلا و  هیلع 
يروط مالـسلاامهیلع » » قداص ماما  رقاب و  ماما  ترـضح  یگنهرف  تیلاعف  يارب  طیارـش  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  دـیئامرف  یم  هظحـالم 

ناهج دـنیآ و  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سرد  ياپ  هعیـش - طقف  هن  مالـسا -  ناـهج  زا  دنمـشناد  رازه  راـهچ  هک  دوش  یم  مهارف 
هچ تسا ، مالـسا  ناهج  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  فراعم  نتفای  نایرج  هدـمع ، .دوش  یم  هیذـغت  ترـضح  نآ  فراعم  اب  مالـسا 
انبم نیا  رب  .دوش  مالـسا  ناهج  دراو  یهلا  فراعم  هک  نآ  يارب  دوب  خیرات  ندش  هدوشگ  يانعم  نامه  نیا  دنوشن ، هچ  دنوشب و  هعیش 
نآ زا  ریغ  نیا  دنک و  روبع  نایوما  زا  مالـسا  ناهج  هک  دندوشگ  ار  یخیرات  ناشباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  منک  یم  ضرع 

.دنوش زوریپ  هیواعم  نب  دیزی  رب  دنهاوخب  هک  تسا 

ضرع درک ؟ روبع  هیواعم  زا  گنج -  کی  اب  هن  هظحل و  کی  هن  و  صاخ -  يدـنیارف  کی  رد  دـیاب  هک  دـش  نآ  رکنم  ناوت  یم  ایآ 
فدـه کی  هب  ندیـسر  يارب  مزال  لحارم  تایلمع و  هعومجم ي  زا  تسا  ترابع  دـنیارف  .تسا  تکرح  ندوب  دـنیارف  يور  رب  هدـنب 

رد ماما  باحصا  ماما و  دور ، یم  راک  هب  کیژتارتسا  يزیر  همانرب  کی  يارب  هک  تسا  هسورپ »  » نآ نیتال  هژاو  .صخشم 
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لحارم ات  دنراذگب  رـس  تشپ  ار  یلحارم  دیاب  ادتبا  اذـل  دنـسرب  دوخ  فادـها  هب  دـیاب  يدـنیارف  کی  رد  هک  دـنناد  یم  بوخ  البرک 
یمدق ره  دنچ  ره  دهد  یمن  انعم  نآ  رد  سردوز  هجیتن ي  هک  يراک  دندرک ، عورـش  ار  دوخ  راک  دـید  نیا  اب  دوش و  عورـش  يدـعب 

.دنوش یم  کیدزن  دوخ  فادها  هب  هزادنا  نامه  هب  دنراد  یمرب  هک 

هجیتن نیرتابیز 

یم اه  نآ  لباقم  رد  ار  یـشخب  هجیتن  ياه  هار  دنیبب  يراکادف  هیحور ي  یهورگ  ای  یـسک و  رد  دـنوادخ  رگا  داد  ناشن  ام  هب  البرک 
هب رگا  میدـید  البرک  رد  .میور  یمن  ولج  هنارودـیما  مینک و  یم  شومارف  هنافـسأتم  میدـید ، البرک  رد  ار  نیا  ام  هک  نیا  اـب  .دـیاشگ 

ًامتح هجیتن  هب  ندیسر  ياه  هار  دشاب ، نایم  رد  تسا - نارود  تاملظ  زا  روبع  همزال ي  هک   - يراکادف هیحور ي  مینک و  مادقا  تقو 
يا هداس  هار  دننک ، ماکان  شیاه  هشقن  رد  ار  هیواعم  دـنناوتب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ییابیز  نیا  هب  يا  هجیتن  .دوش  یم  هدوشگ 

يادتبا نامه  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تساوخ  یم  دعس  رمع  رکشل  دوشگ ؟ ناشباحصا  ترضح و  لباقم  رد  دنوادخ  هک  دوبن 
دوب و نایم  رد  باحـصا  يراکادف  هیحور ي  اریز  .دشن  هک  دیدومرف  هظحالم  یلو  دهدب ، دیزی  لیوحت  دنک و  ریگتـسد  اروشاع  زور 
هک دنا  هدرک  هدارا  ار  يزیچ  راکادف  ياه  ناسنا  نآ  نوچ  دروآ ، هنحـص  هب  تضهن  نآ  ياج  ياج  رد  ار  دوخ  ياهددم  دنوادخ  اذل 
ادخ هب  ِبرق  هک  ادخ  هار  ندرک  یط  يرآ  .دور  یم  ولج  یهلا  برق  ات  یگدنز  نینچ  رد  ناسنا  دراد ، رظن  راک  نامه  هب  زین  دـنوادخ 

ره دراد ، هارمه  هب  ار  بیغ  زا  یهاگآ  و 
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دییامرف یم  هظحالم  اذل  دراذگ و  یمن  مک  زین  دوخ  ِتالـضع  تیوقت  زا  هک  ّدح  نآ  ات  دروآ  یم  دـیدپ  ناسنا  رد  ار  يراکادـف  عون 
.دندش هتشک  دنتشک و  دندیگنج و  یبوخ  هب  دنتـشاد  نس  لاس  دودح 80  هک  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  یـضعب  هک 

هللا یلص  ربمایپ  ياه  گنج  رد  هک  دندوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ 
لاس رد  دنشاب  هتشاد  مه  لاس  ملس 20  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دارفا  نیا  رگا  .دنتشاد  تکرش  ملس  هلآ و  هیلع و 

یناشیپ هب  ار  شیاهوربا  ثرح  نب  سنا  دیوگ  یم  خیرات  .تسا  ناشلاس  داتشه  دودح  اه  نیا  دش  عقاو  البرک  تضهن  هک  يرجه   61
.دناسر یم  لتق  هب  ار  رفن  دنک و 15  یم  مکحم  يا  هچراپ  اب  مه  ار  شرمک  ددنب و  یم 

دنک یم  یعـس  دـش  ور  هبور  هک  يراـک  ره  اـب  دـمآ و  شیپ  هچ  ره  رد  تشاذـگ  ادـخ  هار  رد  يراکادـف  ریـسم  رد  ياـپ  هک  یناـسنا 
مکاح وا  ِدوجو  زکرم  رد  یهلا  هدارا ي  ات  دور  یم  لماکت  هب  ور  هراومه  دنیب و  یم  هداشگ  ار  هار  اذل  دنک ، باختنا  ار  دوخ  بوبحم 

.ددرگ مدق  تباث  یهلا  تابث  رون  هب  دوش و 

هک ینانیـشن  تلزع  دنرود  ادخ  هار  زا  ردقچ  دیراد ؟ غارـس  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  ادخ  هار  رد  يراکادف  هار  زا  رت  کیدزن  یهار  ایآ 
لابند هب  اه  نیا  یهارمگ ! نیا  زا  اغیرد  دـننک ! یم  وجتـسج  اغوغ  زا  رارف  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ار  ادـخ  يراکادـف ، ناـمز  رد 

ات دنـشاب  یم  دوخ  نیمأت  لابند  هب  دنـشاب  ادـخ  لابند  هب  هک  نآ  زا  شیب  نانیا  تسین ، مهارف  زونه  ناـنآ  معز  هب  هک  دنتـسه  یطیارش 
.دنوشن رس  درد  راتفرگ 

.دنشاب هداتسیا  متس  اب  هلباقم  ههبج  يراد و  نید  ریسم  رد  هک  دنتسه  یناسک  افرع  نیرتروشحلس  زورما 
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ات دشاب  ادخ  اب  وا  هطبار ي  ياقب  نماض  هک  درادب  نشور  ار  هطقن  کی  هراومه  لد  هیحان ي  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  ادـخ  هار  ورهار 
اوقت دنک  یم  تحیـصن  ماما  هب  رمع  هللادبع  .ددرگن  لمع  تیـصخش و  یگناگود  راتفرگ  راگزور  ِيراگزاسان  يراگزاس و  نامز  رد 

رد هک  دورب  ولج  يروطچ  ناسنا  تیـصخش  هک  نیا  .تسا  داّبُع  زا  یکی  مه  شدوخ  .دینکب  ار  ناتتدابع  دینیـشنب  دیورب  دینک و  هشیپ 
.تسا يرگید  زیچ  دشکب  ریـشمش  دناوتب  دشکب  ریـشمش  دـیاب  هک  مه  یتقو  دـناوخب و  ار  شزامن  دـناوخب  ار  شزامن  دـیاب  هک  یتقو 

هب ار  تالـضع  اضعا و  دیاب  هک  نامز  نآ  دـنک و  یم  نینچ  دـناشن  ورف  ار  شکرـس  ياه  لیم  شتآ  دـیاب  هک  نامز  نآ  یناسنا  نینچ 
نـشور ار  خیرات  یغارچ ، هلزنم ي  هب  ناسنا  نیا  .دـهد  یمن  ناشن  یتسـس  دوخ  زا  دراد ، او  راک  هب  وا  هدارا  يارجا  رد  ادـخ و  نامرف 

.دندوب نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوگرزب  باحصا  دنادرگ و  یم 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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ماگنه هب  لمع  درخ و  نامیا و  ینعی  البرک  مود : هسلج ي 

هراشا

79 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


80 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

« َِکئانِِفب ّْتَلَح  یّتَلا  ِحاوْرَْالا  یَلَعَو  ِهَّللاِْدبَعابَا  ای  َْکیَلَع  ُمالّسلَا  »

تقلخ ملاع  ياهزار  شیامن  هنیآ ي  البرک ؛

البرک هک  تسین  یکـش  .دراد  هگن  لاّعف  هدنز و  شا ، هنوگزار  قمع  نآ  اب  ار  البرک  هدرک  یعـس  هک  تسا  نیا  هعیـش  رنه  دش  ضرع 
درکیور البرک  هثداح  هب  نامدرکیور  ام  هک  يا  هزادنا  هب  دـنک ، یمن  روهظ  ام  يارب  یتحار  هب  هک  دراد  یقیمع  رایـسب  ياهزمر  زار و 

ءادهـشلادیس ترـضح  قیرط  زا  یگرزب  زار  میمهفب  هک  تسا  داقتعا  نیا  هدمع  .دـنایامن  یم  خر  ام  يارب  نآ  ياهزار  دـشاب  ینیبزار 
.دراد همادا  ناکما  خیرات ، رد  دوشب  ققحم  ملاع  رد  يزار  تقو  ره  ًاساسا  .تسا  هدرک  روهظ  البرک  رد  ترضح  نارای  مالسلا و  هیلع 

دننایامنب البرک  رد  ار  یهلا  ماظن  زا  ییاهزار  دنناوت  یم  هک  دـیما  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  تسا  مّلـسم  ام  يارب 
اب ات  درک  شالت  دیاب  دش ، وربور  نآ  اب  ناوتب  یتحار  هب  هک  تسین  يزیچ  زار  هک  یلاح  رد  دندرک ، تیریدـم  هداد و  لکـش  ار  البرک 

دنک یم  کمک  هک  یلماوع  زا  یکی  تهج  نیمه  هب  .تشگ  لقتنم  نآ  تقیقح  هب  تسا  هدرک  روهظ  نآ  زا  هک  يدـهاوش  تاراشا و 
دوخ راتفگ  تاکرح و  نوچ  .تسا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نارای  تیـصخش  رد  لمأت  ّربدت و  میمهفب ، ار  البرک  ياهزار  ات 

هب ناوت  یمن  یتحار  نیا  هب  یگداس  نیع  رد  هک  دراد  رارق  یلاعتم  رایسب  یقفا  رد  ترضح 
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هیلع لضفلاابا  ترضح  هب  اه  نآ  عوجر  هک  دینک  یم  هظحالم  نینمؤم  فرع  رد  امش  هطبار  نیمه  رد  .درک  ادیپ  یسر  تسد  قفا  نآ 
نیا .دوش  یم  یلمع  ناشیارب  رت  تحار  مالـسلا  هیلع  لضفلابا  ترـضح  تانکـس  تاکرح و  هب  رظن  قیرط  زا  البرک  اب  ِسنُا  مالـسلا و 
رگا مه  اج  نامه  رد  یلو  تسا  هدش  لزان  ینیسح  تقیقح  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  كرابم  لامج  رد  هک  تسا  تهج  نیدب 

نادرگرس ار  وا  حلاص  دبع  نآ  تقیقح  تبیه  دنک  هاگن  دشاب ، هتشاد  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  دیاب  هک  یهاگن  نآ  اب  یسک 
.دشاب هنوگزار  نامعوجر  زین  یهلا  هنیآ  نآ  رد  هک  نآ  رگم  دنک ، یم 

نید يرادنپ  ناسآ  تفآ 

رد مینادب  دیاب  .دریگ  یمن  رارق  ناسنا  مهف  ضرعم  رد  دـشاب ، هتفهن  نآ  رد  زار  زا  ییاه  هبنج  دـشاب و  نطاب  ياراد  يزیچ  رگا  ًاساسا 
مورحم نید  روما  رد  زار  هب  رظن  زا  عّیـشت  ات  هدیـشک  يدایز  تمحز  هعیـش  مینک و  داجیا  دوخ  رد  ار  یـصاخ  یگدامآ  دیاب  زمر  ِمهف 
توافت دنک  روصت  یسک  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، نایدا  ریاس  اب  یمالسا و  قرف  ریاس  اب  عیـشت  یـساسا  یلـصا و  توافت  نیا  دشابن و 

چیه دنادب  دیاب  تسین ، درادـن ، يرظن  نینچ  هک  یمالـسا  اب  دراد  يّدـج  رظن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  هک  یمالـسا  نیب  ینادـنچ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هدمآ  شیپ  لباقت  دنک  روصت  یـسک  رگا  درادن و  عیـشت  تقیقح  زا  یعالطا 
تسا نایعیـش  هتخاس ي  هدمآ  شیپ  يریگرد  دنک  رکف  یـسک  رگا  هدربن و  عیـشت  زا  يا  هرهب  چیه  دنادب  دیاب  هدوب  يداع  قافتا  کی 

مهف زا  دنادب  دیاب 
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.تسا زجاع  هدرکن ، روبع  حطس  زا  هک  یمالسا  اب  دشاب ، هتشاد  هتفهن  ياهزار  دوخ  نتم  رد  دیاب  هک  یمالسا  توافت 

ار عیـشت  میا  هتـسناوتن  میرگنن  عیـشت  هب  نیبزار  ِمشچ  اب  رگا  میا ، هدرک  ررـض  میمهفب  تسرد  ار  عّیـشت  میناوتن  ام  رگا  هک  روط  نیمه 
ّاِلا ُهُدیفَیال  ٌّرِس  ِرتَتْسُم َو  ٌّرِس  ّرِس َو  یف  ٌّرِس  انَْرمَا  َّنِا  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  زار  نید  رـسارس  دوش  مولعم  ات  میمهفب 

یمن هک  تسا  يّرس  .ّرس  رد  هدش  ناهنپ  تسا  يّرس  و  ّرس ، رد  تسا  يّرـس  تیبلا  لها  ام  رما   (1) ؛» ّرِِسب ٌعَنْقَم  ٌّرِس  ِّرِس َو  یلَع  ٌّرِس  ّرِس َو 
هجوتم میدرگن و  يرادنپ  ناسآ  راتفرگ  ات  میوش  نید  دراو  دیاب  یهاگن  هچ  اب  دینک  تیانع  لاح  .ّرـس  رگم  دریگ  هدیاف  نآ  زا  دـناوت 

ناسآ هناهب ي  هب  هک  ییاه  نآ  مناد  یمن  .میدـنب  یم  دوخ  لـباقم  رد  ار  توکلم  ياـهرد  زا  يرد  يرادـنپ ، ناـسآ  اـب  ًـالمع  میـشاب 
دیکأت همه  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـنراد  قوف  ثیدـح  لـباقم  رد  یباوج  هچ  دـننک  یم  یحطـس  ار  نید  نید ، ندرک 

نیا زا  ار  تیرـشب  ات  تسین  یتاجن  هطقن  نآ  نیا  ایآ  .ّرـس  اب  رگم  دنوش  یمن  كرد  هک  تسا  ییاهّرـس  هب  هدیچیپ  نید  رما  هک  دـنراد 
نتسناد و همه  نیا  درب ؟ یم  ولج  ار  ام  اجک  ات  حطس  رد  شالت  دشاب ؟ نومنهر  یسدق  یتولخ  هب  دهد و  تاجن  حطس  رد  شالت  همه 

دوخ تولخ  رد  ات  دراد  زاین  زار ، هب  هک  تسه  يرـشب  حور  يوگ  باوج  ایآ  عونت ، همه  نیا  تعرـس و  همه  نیا  ندناوخ و  همه  نیا 
؟ دنک هیذغت  ار  دوخ  ناج 
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قلعم ناسنا 

دیاب يزیچ  هچ  هب  دـمهفب  هک  هدـش  نآ  عنام  شیاه  ییاناد  دـنادب ، دـیاب  هچ  دـناد  یمن  اـما  دـناد  یم  هشیمه  زا  شیب  رـصاعم  ناـسنا 
دوب نیب  شوخ  هدنیآ  هب  ناهج ، رب  یکینکت  لقع  تیمکاح  اب  ادتبا  رد  نردم  یگدنز  .دـسرب  روآ  نانیمطا  يرارقتـسا  هب  ات  دـشیدنیب 

ار دوخ  تسکـش  تلع  یلو  تفر  نیب  زا  شیاه  ینیب  شوخ  همه ي  نردم ، يایند  ياه  نیمزرـس  دـهم  رد  یناهج  گنج  ود  اب  یلو 
هلصاف یناحور  ياهداینب  زا  نوسفا ، هروطسا و  هب  ندرک  تشپ  مان  هب  داد و  همادا  ار  دوخ  شالت  یلبق  کبـس  نامه  هب  زاب  تسنادن و 

رتارف یمهَو ، ياه  یمرگرـس  يدام و  دـمآرد  بسک  یـسنج و  تالیامت  ياـضرا  حطـس  زا  دـش و  دوخ  تاـینهذ  رد  قرغ  تفرگ و 
هن هک  دمآ  دیدپ  یقّلعم  ِناسنا  ًالمع  دش و  ینیمز  زیچ  همه  .دهد  همادا  ار  دوخ  یگدـنز  يونعم ، ياهداینب  رب  یکتم  دـناوتب  ات  تفرن 

ار دوخ  هک  دـناد  یم  نوچ  دـهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  زور  ره  .دـشاب  هتـشاد  یهانپ  نیمز  رد  دـناوت  یم  هن  تسا و  لصو  نامـسآ  هب 
قیاقح هب  دوخ  ِنورد  زا  دـیاب  هک  ار  یهار  اریز  .دزاسب  ار  دوخ  راـگزور  دـشاب و  شوخلد  بیرف  نآ  هب  دـناوت  یمن  دـهد  یم  بیرف 
هدنیآ ياه  هتـشر  هدنام  زاب  یگدنز  نتخاس  زا  نوچ  دهد و  یم  رـس  ناسنا  گرم  ادخ و  ِگرم  يادن  تسا و  هدرک  مگ  دنک  عوجر 

ياهزار زا  اریز  دروآ  یم  نایم  هب  نخس  یمدآ  ِتاذ  یشاپ  ورف  رطخ  زا  دنک و  وجتسج  هدنیآ  رد  ار  دوخ  ات  دنک  یم  سیسأت  یهوژپ 
.هدرک مگ  ار  اهداینب  نآ  هب  رظن  ياه  هار  تسا و  هناگیب  تسا  ملاع  ياهداینب  نیرترادیاپ  هک  ملاع 
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دیاب .مینکن  هصالخ  هملک  دنچ  رد  ار  بلطم  مینک و  رظن  ترـضح  نارای  هب  مینک  یعـس  دـیاب  البرک  تقیقح  هب  ندـش  کیدزن  يارب 
نارای هب  رظن  دـنک و  ادـیپ  روهظ  ام  يارب  هدرک  بلج  شدوخ  هب  ار  اه  حور  یلو  هدوبن  ینتفگ  البرک  رد  هک  یقیاقح  اـت  درک  يراـک 

هیلع نیـسح  ماـما  راـنک  رد  نینچ  نیا  تقیقح  نآ  كرد  اـب  باحـصا  دوخ  نوچ  دـیامن ، یم  مهارف  ار  روهظ  نآ  هنیمز ي  ترـضح 
.دندرک يزابناج  مالسلا 

مادقا نیرت  مهم  ِنامز 

قیرط زا  دندناسر و  اهتنا  هب  ار  یگدنزورف  هک  تسا  ییاه  ناسنا  یگدنزورف  تیاکح  نادیهـش ، تیاکح  هک  ییاجنآ  زا  دـش  ضرع 
اب .مینامن  بقع  یگدـنزورف  زا  ات  میناوخب  ار  همان  نآ  نانآ  دای  اب  لاس  ره  رد  دـیاب  هراومه  اـم  .دنتـشون  اـم  يارب  يا  هماـن  دوخ  ِنوخ 

.منک یم  ضرع  هتکن  رد 12  ار  دوخ  بلاطم  رما  نیا  هب  هجوت 

، ترضح نارای  نیب  رد  .دنتسویپ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  هب  ینوگانوگ  ياه  تروص  هب  ترـضح  نارای  مدرک  ضرع  - 1
ثرح نب  سَنَا  رهاظم و  نب  بیبح  هجسوع و  نب  ملسم  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنروهشم  یلیخ  هک  دنتسه  يرفن  تفه  هعومجم ي  کی 

یم تسکـش  رهاظ  هب  لیقع  نب  ملـسم  تکرح  دنک و  یم  داجیا  هفوک  رد  ار  ناقفخ  نآ  هللادیبع  هک  نیا  زا  دعب  رفن  تفه  نیا  .تسا 
تعنامم مغر  یلع  اه  نیا  .دنناسر  یم  البرک  هب  ار  دوخ  هرخألاب  دننک و  یم  ناهنپ  ار  ناشدوخ  ییاهدنفرت  یگنرز و  کی  اب  دروخ ،

هجوتم درخ ، نامیا و  هناوتشپ  هب  هک  یسک  دنداد  ناشن  هتسب ، ياه  هار  نمشد و 
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.ددرگرب دوخ  هار  زا  ات  دسانش  یمن  تیمسر  هب  ار  یعنام  چیه  دنک ، یم  مادقا  نیرت  مهم  هب  توعد  ار  ناسنا  هک  دوش  يا  هنامز 

ناوضر » ینیمخ ماما  ترـضح  .دوش  هتخانـش  تیمـسر  هب  دـیابن  مکاح  ِماظن  ياه  تعنامم  عقوم  هچ  میمهفب  هک  تسا  مهم  یلیخ  نیا 
: دندومرف لاس 1356  رد  .تسا  ناربکتسم  ِرشب  قوقح  رشب ، قوقح  نیا  هک  دندومرف  بالقنا  زا  لبق  هیلع » یلاعت  هللا 

هب ناشتـسد  دندوب و  لیفک  هک  ییاه  هرود  همه ي  رد  ار  رـشب  يدازآ  بلـس  هک  دـنا  هدرک  اضما  ییاهنیا  ار  رـشب  قوقح  هیمالعا ي  »
ناشریدـخت دوش  یمن  رگید  الاح  هک  اه ، هدوت  ریدـخت  يارب  رـشب ! دـندازآ  دـنیوگ  یم  اهنیا  ...دـنا  هدرک  تسا ، هدیـسر  يزیچ  کی 

هک نیا  هن  تسا  لافغا  يارب  نیا  تسا ، رـشب  قوقح  هیمالعا  نیمه  مه  شا  یکی  هک  دننارذگ ، یم  هک  ییاهزیچ  نیا  هیـضق ي  .درک 
هک تسا  يداوم  شا  همه  هک  دنسیون  یم  هدام  یس  دنسیون ، یم  ار  یقرب  قْرَز و  اب  يامن  شوخ  یلیخ  زیچ  کی  .دراد  یتیعقاو  کی 

(1) «. تسا لافغا  نیا  .دوش  یمن  لمع  شا  یکی  لمع ، ماقم  رد  دننک ! یمن  لمع  ار  شا  یکی  تسا و  رشب  عفن  هب  بوخ 

: دنیامرف یم  لاس 1344  رد  اه  نیا  زا  لبق  ای 

لافغا گرزب و  کلامم  حلاصم  يارب  هک  دنتـسین  هدناشن  تسد  صاخـشا  زج  هریغ ، للم و  نامزاس  لیبق  زا  یجراخ ، ياه  هاگتـسد  »
رد هک  یمالسا  کلامم  زا  یسایس  صاخشا  تسا و  هدش  داجیا  کچوک  کلامم 
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(1) «. تسین مالسا  تیناحور و  حالص  هب  اهنآ  اب  سامت  دننک ، یم  یگدنز  جراخ 

لیذ میناوت  یم  میدرک  یم  نامگ  هدـش ، لیکـشت  نیربکتـسم  ظفح  يارب  للم  نامزاس  میریذـپب  دوب  تخـس  نامیارب  اه  لاـس  نآ  رد 
نشور هک  اهدعب  .میناسرب  نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  یهاوخ  قح  يادن  نردم  يایند  للم  نامزاس  نردم و  يایند  ِرشب  قوقح  نیمه 

هچب نیطـسلف و  مولظم  مدرم  زا  عافد  يارب  تقو  چیه  یلو  دـهد  یم  لیکـشت  هسلج  لیئارـسا  زا  عافد  يارب  للم  نامزاس  هنوگچ  دـش 
تسا گرزب  تریصب  کی  نیا  .میدش  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  نانخس  هجوتم  رتهب  دهد ، یمن  لیکشت  هسلج  هّزَغ  ياه 

زا هک  یتعنامم  اذـل  دـننک و  یمن  لمع  تقیقح  قح و  عفن  هب  مکاح  یمـسر  ياهداهن  هک  تسا  يا  هناـمز  هناـمز ، دـمهفب  ناـسنا  هک 
لاس نمهب  مهدزای  رد  هاش  تلود  .دوش  هتخانش  تیمسر  هب  دیابن  دوش  یم  داجیا  تسا  شیپ  رد  هک  یگرزب  مادقا  يارب  اه  نآ  فرط 
مزـال دـندومرف : هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما دوب ، شدوخ  ظـفح  يارب  یماـظن  تموکح  نیا  درک ، مـالعا  یماـظن  تموکح   1357

هاگیاج نامز  نآ  یمسر  ياهداهن  يارب  زونه  هک  يا  هدع  .اه  نابایخ  رد  دیزیرب  تسا  بجاو  دوش و  تیاعر  یماظن  تموکح  تسین 
ترـضح قیرط  زا  هک  یمادقا  دنتـسناد  یمن  دندشن ، هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  تکرح  زار  هجوتم  ادـتبا  رد  دـندوب  لئاق 

.تسا مکاح  تابسانم  ياروام  تسا  ماجنا  فرش  رد  ماما 

رد اه  تعنامم  نیا  .دوش  یمن  شمادقا  عنام  ددرگ ، یم  لیمحت  وا  هب  هک  یعناوم  دراد  رارق  خـیرات  ياجک  رد  هک  دـیمهف  یـسک  رگا 
یخیرات طیارش 
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.دوش یم  مکاح  ماظن  ماکحتـسا  بجوم  تیعونمم  نیا  تیاعر  هتفرگ و  رارق  يرگید  طیارـش  رد  خـیرات  الاح  دوب ، عونمم  ناـشدوخ 
مسیشرانآ اب  تکرح  نیا  نیب  کیکفت  درادن و  تیعورـشم  مکاح  ماظن  نیناوق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  اب  هک  هتکن  نیا  مهف 

ماظن رب  اه  نیا  هک  نیا  رب  ینبم  مکاح  ماظن  تمهت  دوش و  یم  ور  هبور  تسب  نب  اب  تضهن  هنرگو  تسا  ریـصب  ياه  ناـسنا  رنه  اـهنت 
.دنهد صیخشت  دنتسناوت  ترضح  نآ  راوگرزب  نارای  هک  دوب  یفیرظ  تاکن  زا  یکی  نیا  دنک و  یم  زاب  اج  دنا ، هدرک  جورخ  مکاح 

تداهش رد  تقبس  زار 

هک يرابغ  دـنیب ، یمن  شیب  يرابغ  ار  ایند  رگید  دـش  تقیقح  هب  شتبغر  هزادـنا  هب  دوخ  يـالوم  ماـما و  هب  شتبغر  هک  سک  نآ  - 2
اب دنتخادنا و  ماما  نماد  هب  يا  هرذ  دننام  ار  دوخ  هورگ  نیا  اذل  دـنایامن  یم  خر  لکـش  نیرتهب  هب  تقیقح  شندـش ، هدـنکارپ  اب  اهنت 

.داد ياج  تسا -  یهلا  برق  هک  دوخ -  برق  رد  تفریذپ و  زاب  شوغآ  اب  ار  نانآ  هک  یتقیقح  دندش ، دحتم  وا  تقیقح  نوناک 

تقیقح اب  ار  ناشتبـسن  یطیارـش  ره  رد  دندوب  بظاوم  ناگرزب  نیا  هک  تسا  مهم  هراشا  کی  تهج  نیا  زا  البرک  باحـصا  ناتـساد 
زاب تقیقح  هب  قلعت  زا  ار  اـه  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هریـس ي  هیلع  اـه  نآ  تاـغیلبت  يوما و  بادآ  تیمکاـح  .دـننک  ظـفح 

ترـضح باحـصا  ظاحل  نیا  زا  دسانـش و  یم  یبوخ  هب  زین  ار  دوخ  هنامز ي  ِتقیقح  دشاب  انـشآ  تقیقح  اب  ناسنا  یتقو  تشادـن و 
روط نیمه  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  راگزور  نآ  رد  مسجم  تقیقح  دنمهفب  دنتسناوت 
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دنتفای و ماما  ترـضح  نانخـس  رد  ار  تقیقح  اه ، نز  ریپ  اهدرم و  ریپ  زا  يرایـسب  صوصخب  یمالـسا ، بالقنا  يادـتبا  رد  مدرم  هک 
ماما ترـضح  یتقو  دیدرک  هظحالم  .دهد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  دنک و  هناگیب  تقیقح  زا  ار  اه  نآ  دوب  هتـسناوتن  یناخاضر  گنهرف 

تـسا تقیقح  سنج  زا  ادص  نیا  دندیمهف  سانـش  تقیقح  ِمدرم  هنوگچ  دندرک  دنلب  ار  دوخ  يادـن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
كرد ار  تقیقح  نآ  دـندوب  یبرغ  گنهرف  روهقم  هک  اـه  هدرک  لیـصحت  اهرکفنـشور و  زا  یـضعب  ناـمز  ناـمه  رد  هک  یلاـح  رد 

، نخس نیا  دنتفگ  هدوت ، بزح  اه و  یهاگشناد  اهرکفنـشور و  نیمه  زا  يا  هدع  لاس 1342  دادرخ  رد 15  هک  ییاجنآ  ات  .دندرکن 
ماظن .دشاب  رادیاپان  يرابغ  نوچمه  ناشلباقم  رد  ایند  هک  دنـشاب  طبترم  تقیقح  اب  دنناوت  یم  یناسک  اهنت  نوچ  .تسا  عاجترا  ِنخس 

یم .كاب  هچ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  باحصا  دسانـش ، یمن  تیمـسر  هب  ار  امـش  نردم  يایند  هک  دنک  یم  ءاقلا  شتاغیلبت  رد  مکاح 
يدمحم بان  ِمالسا  زیزع  نادنزرف  هک  تسا  نیا  زا  شیب  رگم   » .دریذپن دنیوگ : یم  ناینسح  دریذپ ، یمن  ار  امـش  فرح  ایند  دنیوگ :
لاسدرخ نادـنزرف  ناـنز و  هک  تسا  نیا  زا  شیب  رگم  دـنور ، یم  راد  ياـه  هبوچ  هب  ناـهج  رـسارس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

لمع دوـخ  یمالـسا  هفیظو ي  هب  اـم  یلو  دـنک  نینچ  اـم  اـب  تیداـم  تسپ  ياـیند  راذـگب  دـنوش ؟ یم  هـتفرگ  تراـسا  هـب  هللا  بزح 
(1) «. مینک

هیاپ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  یگنهرف  تهج  هب  درب  یمن  شیپ  زا  يراک  یمالـسا  بالقنا  لباقم  رد  اـیند  مینیب  یم  هک  نیا 
، نردم يایند  ياهدادرارق  ياروام  تلم  نیا  ات  تسا  هدرک  يراک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنا  هدوب  نآ  راذگ 

89 ص :

ص 328. ج 21 ، ماما ، هفیحص ي  - 1

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14831/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
http://www.ghaemiyeh.com


دـشابن و رابکتـسا  ناهج  ياه  تمهت  نارگن  تلم  ات  هدرک  يراک  اـم  تلم  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .دریگب  میمـصت  دـنک و  رکف 
تئیه ياه  تمهت  ياروام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناشیالوم  نوچ  دریگن ، يزیچ  هب  ار  اه  نآ  ياه  هناـسر  اـه و  تیاـس  اـه و  هراوهاـم 

.دادن هار  دوخ  هب  ساره  يرگتمالم  چیه  تمالم  زا  داد و  ماجنا  دوب  قح  ار  هچنآ  نامز ، نآ  همکاح ي 

دحتم وا  اب  دـناوت  یم  یبوخ  هب  دـنک ، یم  روهظ  موصعم  ماـما  ینعی  مسجم  ِتقیقح  هک  یتقو  رد  درک  تقیقح  هب  عوجر  یـسک  رگا 
: دـیامرف یم  نوعرف  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  موق  لباقت  اـب  هطبار  رد  نآرق  .دـنک  ادـیپ  یگناـگی  دوخ  ناـمز  ماـما  اـب  دوش و 

َلِیئآَرْـسِإ ِیَنب  یَلَع  یَنْـسُْحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَتَو  اَهِیف  اَنْکَرَاب  ِیتَّلا  اََهبِراَغَمَو  ِضْرَألا  َقِراَشَم  َنوُفَعْـضَتُْسی  ْاُوناَک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْنثَرْوَأَو  »
دروآ یمن  باـسح  هب  ینوعرف  ماـظن  هک  ار  یموـق  نآ  اـم  »(1) و  َنوُشِْرعَی ْاُوناَک  اَمَو  ُهُمْوَقَو  ُنْوَعِْرف  ُعَنْـصَی  َناَک  اَم  اـَنْرَّمَدَو  ْاوُرَبَص  اَِـمب 
تهج هب  میدرک  يراج  ار  ناشنانمشد  رب  لیئارسا  ینب  هبلغ  ندناسر  تیلعف  هب  تنس  میدومن و  سدقم  نیمزرس  برغ  قرـش و  ثراو 
دندوب هدرک  اپ  هب  ناینوعرف  ار  هچنآ  اذل  دـنتخابن و  ار  دوخ  دـندرک و  هشیپ  تمواقم  ینوعرف  گنهرف  لباقم  رد  لیئارـسا  ینب  هک  نآ 

یمن باسح  هب  يزیچ  ار  رفک  گنهرف  هک  ار  یهورگ  نآ  دیآ  هنحـص  هب  یهلا  گنهرف  یتقو  هنوگچ  دـینک  هظحالم  .میدومن  ناریو 
.دنک یم  ناهج  هدنیآ  ندمت  ثراو  دروآ 
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؟ خیرات مادک  رد  یگدنز 

درخ نامیا و  .دنراذگ  ياپ  خیرات  رد  ساسح  هداعلا  قوف  يا  هنحـص  هب  ات  دـندمآ  یم  نوریب  هفوک  رهـش  زا  یناهنپ  ناگرزب ، نیا  - 3
هیلع نیـسح  ماما  تیـصخش  لیذ  رد  ار  یگرزب  راک  هچ  دـنمهفب  دنتـسناوت  یبوخ  هب  هک  دوب  هتخیمآ  مه  رد  ناـشدوجو  رد  ناـنچنآ 

.دندروآ دیدپ  تقیقح  همه ي  تعسو  هب  یخیرات  البرک ، تشد  رد  دنریگ و  هدهع  هب  دنناوت  یم  مالسلا 

ناـتدوخ زا  دـش  ربـخ  هچ  ـالبرک  رد  دـینیبب  دـیهاوخ  یم  رگا  .دـش  عقاو  يزیچ  هچ  ـالبرک  رد  دـمهف  یمن  رـشب  تسا  زونه  هک  زونه 
هّزَغ مدرم  دروم  رد  .دنروخن  تسکش  یلو  دنهدب  هتـشک  یتلم  دوش  یم  روطچ  .تسا  اجک  رد  ریـشمش  رب  نوخ  يزوریپ  زار  دیـسرپب 

دنک و يرادیاپ  ندش  هتشک  لباقم  رد  دناوتب  هک  یگنهرف  نوچ  .دنناوخ  یم  زامن  هتسب  تسد  هک  دنتسه  ینایعیش  اه  نآ  دندوب  هتفگ 
هبرجت ار  نآ  لاس 1342  دادرخ  رد 15  ام  تخومآ و  تیرشب  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یگنهرف  دنکن  تسکـش  ساسحا 

نآ هداد  یم  يرتشیب  هتـشک  ههبج  کی  رگا  هک  هدوب  روط  نیا  ایند  رد  هشیمه  .میتشاذـگ  ار  دوخ  یمالـسا  بالقنا  هیاـپ ي  میدرک و 
هلداعم نیا  البرک  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  عوضوم  نیمه  رد  زین  نیربکتسم  ياقب  زار  هدوب و  يا  هدروخ  تسکش  ههبج ي  ههبج ،

ندـش هتـشک  رد  ار  تسکـش  دـیاب  ام  ناهج  فرع  قباطم  .مینک  یم  یگدـنز  میراد  خـیرات  ياجک  رد  هک  مینک  هجوت  .دروخ  مه  هب 
دندـیمهف ار  نیا  هک  یناـسک  نیلوا  دـش و  عـقاو  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  طـسوت  يرگید  زیچ  ـالبرک  رد  .مـینک  ساـسحا 

زار دندوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا 
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يزوریپ اب  تداهـش  هک  دـنیاشگ  یم  خـیرات  رد  ار  يا  ههبج  دـنراد  دنتـسناد  یم  اـه  نآ  هک  دوب  هتفهن  اـجنیا  رد  تداهـش  رد  تقبس 
.تسا هارمه 

ياپ یتقو  یلو  تسا  لطاب  یفن  قح و  تیمکاح  رب  رارـصا  تداهـش  همزـال ي  تسین و  تداهـش  یندـش  هتـشک  ره  هک  تسا  تسرد 
رد مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  يراودیما  رد  امـش  ار  نیا  تسا و  یمتح  يزوریپ  دیآ  نایم  هب  نآ  یعقاو  يانعم  نامه  هب  تداهش 

دیما مامت  اب  رگید  فرط  زا  دـنوش و  یم  دیهـش  همه  رگید  یتاعاس  ات  دـنناد  یم  فرط  کـی  زا  .دـینک  یم  هظحـالم  اروشاـع  رـصع 
دیهش دننزب و  ریـشمش  یترارح  نینچ  اب  دنتـسناوت  یمن  زگره  دندوبن  راودیما  دوخ  يزوریپ  هب  ناروگرزب  نآ  رگا  .دننز  یم  ریـشمش 

رد .دننامن  بقع  يزوریپ  نیا  زا  دـندرک  یم  شالت  تسا و  يزوریپ  رد  تقبـس  تداهـش ، رد  تقبـس  دـندوب  هدـیمهف  اه  نآ  .دـنوش 
ور دوب  نینبلا  ما  اه  نآ  همه ي  ردام  هک  نامثع  رفعج و  هللادبع و  ینعی  دوخ  ناردارب  هب  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  اتـسار  نیمه 
اریز .دـندرک  نینچ  اه  نآ  و  دـیوش » هتـشک  وا  هار  رد  ات  دـینک  تیامح  ناتیاقآ  زا  دـیورب و  شیپ  امـش ، يادـف  مناـج  : » تفگ درک و 

دندـیمهف بوخ  مه  اـه  نآ  دنـشابن و  بیـصن  یب  شنازیزع  تسا  هدـش  هدوـشگ  هک  يا  ههبج  رد  تساوـخ  یم  مالـسلا  هیلع  ساـبع 
.دندرک لابقتسا  گنرد  یب  دیوگ ، یم  هچ  سابع  ناشردارب 

یم شالت  باحـصا  دننک و  دیهـش  ای  ریـسا  ار  ماما  دنهاوخ  یم  دعـس  رمع  نایرکـشل  دوش  روصت  هک  تسین  یگداس  نیا  هب  عوضوم 
ماجنا لاح  رد  اه  نآ  تسد  هب  یگرزب  راک  هچ  دندیمهف  یم  بوخ  ترـضح  راوگرزب  باحـصا  .دـنوش  هتـشک  ماما  زا  رتدوز  دـننک 

ماما و راتفگ  تاکرح و  رد  دیاب  .تسا 
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هک یتامیمـصت  همه ي  فـالخ  رب  ناریا  تلم  ماـن  هب  یتلم  زورما  دوش  یم  بجوم  هک  یئـالبرک  دـینک ، ادـیپ  ار  ـالبرک  ماـما ، ناراـی 
دریگ و یم  میمـصت  دـنک ، كاپ  ناهج  هشقن  زا  ار  نیطـسلف  دـنک و  مکاح  هقطنم  رد  ار  یتسینویهـص  میژر  ات  تساوخ  یم  رابکتـسا 

ناونع هب  ار  نیطـسلف  روشک  ًالعف  للم  نامزاس  هک  ییاج  ات  دـنز ، یم  مه  هب  دـندوب  هتخاس  دوخ  يارب  اه  نآ  هک  ار  یتالداعم  همه ي 
ار هچنآ  تبـسن  دیناوتن  رگا  .تسا  هداد  لکـش  رـصاعم  خیرات  رد  ناریا  هک  تسا  يا  هیحور  تهج  هب  نیا  .دریذپ  یم  يراختفا  وضع 

نیب زا  يارب  .دینک  یمن  یگدنز  ناتدوخ  خیرات  رد  دینک  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دوش  یم  یلمع  رابکتـسا  لباقم  رد  زورما 
هک درک  تبحص  هینه  لیعامسا  ياقآ  اب  تفر و  اه  تسینویهـص  رادماو  ناونع  هب  رطق  هاشداپ  ناینیطـسلف ، رد  تمواقم  گنهرف  ندرب 

.دـیئایب هاتوک  اه  تسینویهـص  لباقم  رد  سپ  تسا ، هدـیاف  یب  امـش  تمواقم  دـنا  هدرک  بصن  اه  تسینویهـص  هک  ینینهآ  فقـس  اب 
لیئارـسا هک  تسا  نیا  نآ  دینکب و  دیناوت  یمن  رتشیب  راک  کی  امـش  دنکب ، نات  کمک  دناوتب  هک  درادـن  یناوت  رگید  هک  مه  هیروس 

ات مینک  یم  زاب  ناتیارب  ار  اه  هاگرذگ  مه  ام  دینک ، نوریب  رس  زا  ار  دیشاب  لقتسم  روشک  امش  هک  نیا  رکف  دیسانشب و  تیمـسر  هب  ار 
هاش داهنـشیپ  هینه  لیعامـسا  دوش  یم  مولعم  اه  تسینویهـص  يدعب  دروخرب  زا  .دیهد  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  هّزغ  هرانک ي  نیمه  رد 

نیدلازع ياه  نادرگ  هتـسجرب  هدنامرف  يربعجلا  دمحا  ياقآ  تداهـش  اب  دش و  عورـش  اه  نارابمب  تهج  نیمه  هب  .تفریذـپن  ار  رطق 
هب نیطسلف  هلئسم ي  امابوا  يروهمج  تسایر  ِمود  رود  رد  دننک و  یم  هرس  کی  ار  هزغ  راک  هزور  دنچ  هک  دوب  نآ  ناشروصت  ماسق ،

عوضوم زا  هشیمه  يارب  یتسینویهص  میژر  دوش و  یم  مامت  یلک 
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.دریگ یم  رارق  یتسینویهص  میژر  هیاس ي  ریز  رد  شترا  نودب  کچوک و  روشک  کی  ناونع  هب  نیطسلف  ددرگ و  یم  دازآ  نیطسلف 
نایرج رگا  دوبن و  رجفلا 5  ياه و  کشوم  رگا  دـش و  سکعرب  هجیتن ، هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم  عقوم  هب  لـمع  تهج  هب  یلو 

ًالمع دروخ و  یم  هبرض  تدش  هب  اقیرفآ  لامش  رد  هتـساخ  اپ  هب  ِناناملـسم  یبالقنا  هیحور ي  دروخ ، یم  تسکـش  هزغ  رد  تمواقم 
نارای میـشاب  هجوتم  دـیاب  هک  تساج  نیا  .تشادـن  ار  تسا  هدـش  لیمحت  نآ  رب  هک  یگنج  لباقم  رد  تمواـقم  همادا  ناـکما  هیروس 
.تسا رتالاب  تایح  نارازه  زا  هک  یتداهش  تسا ، تداهش  مالسا  تایح  همادا  هوحن  نیرتهب  دنا  هجوتم  ارچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یلو تسین  ینتفگ  هک  تسا  گرزب  زار  کـی  ـالبرک  دوش  یم  هتفگ  ارچ  میریذـپب  میناوـت  یمن  دوـشن  كرد  یبوـخ  هب  هتکن  نیا  اـت 
رخآ رد  هک  ییاـنعم  ناـمه  هب  دوش ، یم  فشک  ناـتیارب  نآ  تقیقح  هللاءاـش  نإ  دـینک  ربدـت  نآ  يور  رب  رگا  .تسا  یندرک  فـشک 

امش يارب  تقیقح  تقیقح ، امش و  نیب  ياه  باجح  عفر  اب  ات  دهد  رارق  نیدهاش  ءزج  ار  امش  دیهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هعماج  ترایز 
يدرک لزان  هچنآ  هب  ام  اراـگدرورپ   (1)« َنیدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َْتلَْزنَأ َو  اِمب  اَّنَمآ  انَّبَر  : » دـینک یم  ضرع  دوش ، راکـشآ 

يارب دـینک  هصـالخ  ار  ـالبرک  دـیهاوخب  رگا  .هد  رارق  نیدـهاش  هرمز ي  رد  ار  اـم  سپ  میدوـمن  يوریپ  لوـسر  زا  میدروآ و  ناـمیا 
.دینک ادیپ  ار  البرک  دیاب  دیوش ، یم  مورحم  البرک  زا  هشیمه 
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البرک يزاس  خیرات 

ياپ خیرات  رد  یـساسح  هداعلا  قوف  هنحـص ي  هب  ات  دـندمآ  یم  نوریب  هفوک  رهـش  زا  یناهنپ  یتروص  هب  باحـصا  نآ  مدرک : ضرع 
.دینکن روبع  یتحار  هب  هتکن  نیا  زا  دنراذگ ،

قوف هنحص ي  دنتسناد  یم  ترضح  باحـصا  میئوگ  یم  ارچ  دوش  نشور  ات  میـشاب  هتـشاد  يدایز  ياه  تبحـص  رگیدمه  اب  دیاب  ام 
هداس هلئسم ي  رگا  .مینک  یم  یگدنز  البرک  اب  تسا  اه  نرق  ام  هک  دیراد  تیانع  .درک  دنهاوخ  عورـش  خیرات  رد  ار  یـساسح  هداعلا 

يرگید هرهچ ي  میدرک  یمن  شالت  لاس  ره  رگید  دش و  یم  مامت  ًامتح  مینک  يدنب  عمج  ار  نآ  یتحار  هب  میتسناوت  یم  هک  دوب  يا 
نیا .دروآ  هارمه  هب  تکرب  همه  نآ  دش و  رهاظ  ام  هلاس ي  تشه  سدـقم  عافد  رد  نآ  ياه  هرهچ  زا  یکی  .مینک  ییامنور  ار  نآ  زا 

هتفهن يزیچ  هچ  البرک  رد  دروخ ؟ یم  بآ  البرک  ناشوج  همـشچ  زا  هک  تسا  نآ  زج  درک  روهظ  سدـقم  عافد  رد  هک  هسامح  همه 
: ینیوآ دیهش  لوق  هب  دیرفآ و  هسامح  همه  نیا  نآ  قیرط  زا  ناوت  یم  هک  تسا 

درذگن ناج  زا  هنوگچ  دسانش و  یم  البرک  هار  تسا و  هتخومآ  زاورپ  هک  نآ  دنامب  كاخ  دنب  رد  هنوگچ  تس و  البرک  قشع  مرح  »
یمان ای  اهرهش و  نایم  رد  يرهش  هک  رادنپم  وت  ار  البرک  تسالبرک و  قشاع  یجیـسب  .تسا  رادید  ياهب  ناج  دناد  یم  هک  سک  نآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ّبُح  .تسین  یهار  نآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زج  تسا و  قح  مرح  البرک  هن ! تساه ، مان  نایم  رد 
هیلع نیسح  ّبُح  دوش ، یمن  ادیپ  یهار  رت  میقتسم  نیا  زا  ایب  ییوج  یم  میقتسم  طارص  رگا  نُوبَهْذَت !!؟ َنیَاَف  .تسادهـش  رارـسالاُّرِس 

البرک هب  ییاه  هزاورد  ام  ياه  ههبجزا  ات  دوب  هدش  اپ  رب  گنج.مالسلا 
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«. دنناسرب مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  يرجه  لاس 61  ییاروشاع  هلفاق  هب  ار  دوخ  ام  يادهش  دوش و  زاب 

يالبرک رد  دـندرک  مَلَع  دـق  رتشیب  سدـقم  عافد  يادهـش  مناد  یمن  ربکا ! هللا  دـینیب ، یم  دـیناوخ  یم  هک  ءارـسا  تالاوحا  رد  یهاگ 
هدید ءارسا  رد  هک  طاشن  روضح و  مهف و  همه  نیا  .دندوب  ناریا  يالبرک  یلصا  نانامرهق  سدقم  عافدءارسا  ای  دندش ، دیهش  ناریا و 

؟ مینک ادیپ  اجک  رد  دیاب  ام  ار  زار  نیا  هشیر ي  دراد ! یم  او  باجعا  هب  ار  ناسنا  دوش  یم 

رد یگرزب  راک  هچ  دنمهفب  دنتسناوت  یم  یبوخ  هب  هک  دوب  هتخیمآ  مه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  دوجو  رد  درخ  نامیا و 
نینچنیا هک  دـندرک  سفنت  ییاضف  نینچ  رد  زین  سدـقم  عافد  يارـسا  ادهـش و  تسا و  عوقو  لاح  رد  موصعم  ماـما  تیـصخش  لـیذ 

.دندش زاس  خیرات 

لوط رد  يدایز  ياه  تلم  رگا  .میهد  لکـش  مینک و  اـنعم  ار  ناـمتایح  یـسک  هچ  تیـصخش  لـیذ  میمهفب  هک  تسا  مهم  یلیخ  نیا 
کی رگا  .دـندوبن  نامرهق  ًاتقیقح  هک  دـنتفرگ  رارق  ینانامرهق  تیـصخش  لـیذ  رد  هک  دوب  نیا  يارب  دـندش  طـقاس  كـاله و  خـیرات 

هک دـشاب  نایم  رد  یتیـصخش  دـیاب  تسین ، یفاک  شتایح  همادا ي  تهج  دـشاب  تلم  کـی  راـیتخا  رد  یتسرد  هار  هشقن ي  يروئت و 
نیمه هب  .دنک  انعم  وا  تیـصخش  لیذ  رد  ار  دوخ  دـناوتب  تلم  نآ  ات  دـشاب  هار  هشقن ي  يروئت و  نآ  هدـمآ ي  رد  تیلعف  هب  ِتروص 

ار یحَو  تقیقح  هک  دنـشاب  یم  یموصعم  ناسنا  دـنا ، یحو  لـماح  هک  نآ  نیع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تهج 
رد دیاب  هک  روط  نآ  یهلا  تعیرش  زا  دنناوتن  هک  هدش  بجوم  تنس  لها  ناردارب  رد  هتکن  نیا  زا  تلفغ  هنافسأتم  .دنزاس  یم  نایامن 

نتفرگ رد  طقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندقتعم  اه  نآ  نوچ  دننک ، هدافتسا  دوخ  یسایس  یعامتجا و  روما 
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نید و لماک  همسجم ي  تاهج  همه ي  زا  راتفر  راتفگ و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  .دنا  موصعم  یحو 
تهج نیمه  هب  هتفرگ ، رب  رد  ار  وا  تیـصخش  همه ي  هدـش و  لزان  ترـضح  نآ  كراـبم  بلق  رب  یهلا  یحو  نوچ  تسا ، يرادـنید 

.داد ماجنا  خیرات  رد  یگرزب  ياهراک  تفرگ و  رارق  یناسنا  نینچ  تیصخش  لیذ  ناوت  یم 

دوخ هطبار  نیا  رد  هداد و  رارق  موصعم  ناماما  تیـصخش  لیذ  رد  ار  دوخ  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  تیقفوم  زار 
رارق هللارصن  نسح  دیس  ار  دوخ  هدش ي  هتفریذپ  تیصخش  یلو  دنا  بهذم  ینـس  رهاظ  هب  هک  نیا  اب  هزغ  ناناوج  اذل  هدرک و  انعم  ار 
هتشاد فوطعم  موصعم  ناماما  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت  هعیـش  نوچ  .موصعم  ناماما  گنهرف  هب  هعیـش و  هب  یکیدزن  ینعی  نیا  .دنا  هداد 
تبیغ نامز  رد  موصعم  ناماما  تیـصخش  ِدومن  نیرتهب  هک  تفای  ار  ییاـه  ناـسنا  رگا  سدـقم ، تاوذ  نآ  سدـقم  دوجو  وترپ  رد  و 

هک یخیرات  زا  ات  دـهد  یم  همادا  زین  تبیغ  ناـمز  رد  ار  دوخ  خـیرات  قیرط  نیا  زا  دریگ و  یم  رارق  اـه  نآ  تیـصخش  لـیذ  رد  دـنا ،
.دنامن زاب  دراد  تقیقح  رد  هشیر 

دندروآ و دیدپ  تقیقح  همه ي  تعسو  هب  یخیرات  موصعم ، ماما  نآ  تیصخش  لیذ  رد  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا 
.دندوب هدش  هجوتم  اه  نآ  هک  یقیرط  نامه  زا  رگم  دوبن  نکمم  نیا 

یخیرات شهج 

ءامـسا هب  تبـسن  يرتشیب  تیعماج  اب  ار  قح  دنتـسه و  یهلا  ءامـسا  زا  يرت  لماک  رهظم  نآرق  ياـه  هروس  زا  یـضعب  هک  روط  ناـمه 
، دننک یم  رهاظ  شیانسح 
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رب درک و  روهظ  شیانـسح  ءامـسا  مامت  اب  قح  ِترـضح  ًاتقیقح  البرک  رد  دنراد و  دوخ  رد  ار  ییاناوت  نینچ  زین  اه  هثداح  زا  یـضعب 
ِتقیقح نآ  ندـید  هتـسیاش ي  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  اـم  رنه  .تسا  ـالبرک  رد  تقیقح  همه ي  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  ساـسا  نیا 

: ییانس هتفگ ي  هب  .میشاب  هدرک  عماج 

نایفوص

دننک دیع  ود  یمد  رد 

ناتوبکنع

دننک دیدق  سگم 

ار ـالبرک  یموصعم  ماـما  تسا  هجوتم  هعیـش  هللادـمحلا  دـید ، ار  ـالبرک  دـیاب  روطچ  دـنناد  یمن  هچ و  ینعی  ـالبرک  دـنمهف  یمن  همه 
هب نیا  دوش و  لصو  نآ  تقیقح  هب  هک  تسا  نیا  لاـبند  هب  دـشاب  تکرح  نآ  دـقن  لاـبند  هب  هک  نآ  ياـج  هب  اذـل  هدرک و  تیریدـم 

.تسا یخیرات  شهج  کی  دوخ  يدوخ 

ماما هب  ار  دوخ  دوب ، هدرک  داجیا  دایز  نب  هللادـیبع  هک  یناقفخ  مغر  یلع  دایز و  شـالت  اـب  هک  یناـسک  هلمج  زا  ثرح : نب  سنا  - 4
، هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  هدید و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یناسک  زا  وا  .تسا  ثرح  نب  سنا  دناسر 
- دوب شرانک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاح  رد  مدینـش -  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدوخ  دیوگ : یم  هلمج  زا 
هب مدـنزرف  نیا   (1)« هْرُْـصنَْیلَف ْمُْکنِم  ُهَکَرْدَأ  ْنَمَف  ِقاَرِْعلا  ِضْرَأـِب  ُلَـتُْقی  اَذَـه  ِیْنبا  َّنِإ  : » دوـمرف درک و  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  هـب  هراـشا 

نیسح ینعی  .دنک  يرای  ار  وا  دیاب  دشاب  هتشاد  روضح  عقوم  نآ  رد  امـش  زا  سک  ره  دوش ، یم  هتـشک  قارع  ياه  نیمز  زا  ینیمزرس 
.دینک یتایلمع  ار  همانرب  نآ  شرانک و  رد  دیورب  دیاب  دراد  یمهم  همانرب ي  مالسلا  هیلع 

بش فصن  .درک  تاقالم  ترضح  اب  هنابـش  دمآ و  البرک  هب  البرک ، هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندمآدورف  نراقم  ثراح ، نب  سنا 
تقاط دسر ، یم  البرک  هب 
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یهلا دهع  دنک و  یم  تاقالم  ترـضح  اب  متفه  زور  بش  .دیهدب  ناشن  نم  هب  ار  نیـسح  دیوگ  یم  تقو  نامه  دوش  حبـص  ات  درادن 
.دیامن یم  دیدجت  ار  دوخ 

هللا یلـص  ربمایپ  اب  گنج  نیرخآ  ات  گنج  نیلوا  زا  دوب -  لاس  نهک  يریپ  هک  نآ  اب  شیـالوم  زا  دربن  ِنِذا  زا  سپ  اروشاـع  زور  رد 
هب نتفر  نیح  رد  .دومن  مکحم  يا  هچراـپ  اـب  زین  ار  دوـخ  رمک  تسب و  یناـشیپ  رب  یلامتـسد  اـب  ار  ناوربا  هدوـب -  ملـس  هلآ و  هیلع و 

وت و زا  دنوادخ   (1)« خیـش ای  کیعـس  وا  کل ، هللا  رکـش  : » دومرف یم  تخیر و  یم  کشا  تسیرگن و  یم  وا  هب  ماـما  نمـشد ، يوس 
هک تسا  یمهم  هتکن  نیا  ِيِدَـسَْألا .» لِهاَک  ِْنب  ِسَنَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » هدـمآ هیحان  تراـیز  رد  .گرزب  ریپ  يا  دـنک  رکـشت  وت  شـشوک 

هیلع نیسح  ماما  رانک  رد  البرک  رد  الاح  هتـشاد و  روضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  گنج  همه ي  رد  یـصخش  کی 
البرک هثداح  هک  لاس 61  دشاب ، شلاس  هدوب 20  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  یتقو  رگا  صخـش  نیا  .تسا  مالـسلا 

هزیگنا هچ  اب  دشاب  رود  هب  عامتجا  ياهاغوغ  زا  دیاب  یعیبط  روط  هب  هک  هلاس  مدآ 80  کی  .دشاب  شلاس  ًادودح 80  دیاب  هداتفا  قافتا 
لح یبوخ  هب  هتکن  نیا  ات  دنک ؟ تکرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  رد  ات  دـیآ  یم  دوش و  یم  دـنلب  لکـش  نیا  هب  مه  نآ  يا 

تفگ ناوت  یم  .دنراد  لاس  البرک 34  هنحص ي  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  .دوش  هتخانـش  تسرد  البرک  تسین  نکمم  دوشن 
درک لیلحت  ار  ثرح  نب  سنا  تکرح  ناوت  یمن  یتحار  هب  اما  دنتشاد ، رس  رد  زین  یناوج  روش  یسدق ، فادها  رانک  رد  ترضح  نآ 

.ار ثرح  نب  سنا  مه  میشاب و  هدید  تسرد  ار  لضفلاوبا  مه  ات  میرگنب  یصاخ  روط  هب  ار  البرک  هک  نآ  رگم 
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یخیرات یحتف  رد  روضح 

ار نمـشد  ناوزاب  تردق  اب  ات  دندماین  نانیا  .دوش  یمن  عقوم  هب  ِمادقا  عنام  نس  تلوهک  یتح  هک  دـیرگنب  ار  نامیا  يدـنمدرخ و  - 5
نیا یلـصا  هرهچ  اما  دروآ  رد  اپ  زا  ار  رفن  تشه  نس ، رَبِک  اب  ثرح  نب  سنا  نیمه  دـنا و  هدـید  گنج  ینادرم  هتبلا  دـنهد ، تسکش 

دیدـپ ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یخیرات  یحتف  رد  ات  دوب  هدـمآ  وا  .مینک  هاگن  وا  هب  هیواز  نیا  زا  میهاوخب  ام  ات  تسین  نیا  درم 
.دشاب کیرش  هدروآ 

مادقا البرک و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یخیرات  حتف  مهف  روعش  هک  مراد  اضاقت  امش  يارب  دوخ و  يارب  ادخ  زا  دوجو  مامت  اب  هدنب 
میدیمهف ار  نیا  رگا  دشاب و  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  ساسحا  نامـساسحا ، ات  دـهدب  ام  هب  ار  ترـضح  نآ  عقوم  هب 

لاس رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هک  دـیمهف  یم  مه  ار  اجنآ  دـیدیمهف  ار  نیا  رگا  .میمهف  یم  ار  اـهزیچ  یلیخ 
: دنیوگ یم  دننز و  یم  دایرف  ربنم  يالاب  نویسالوتیپاک  هحیال ي  هب  ضارتعا  رد   1343

ار ام  نآرق  میوشب ؟ هفخ  دنـشورفب و  ار  ام  میوش ؟ هفخ  مه  اجنیا  دش ؟ هفخ  دیاب  مه  اجنیا  دش  هفخ  دیاب  دنیوگ  یم  هک  ینایاقآ  نآ  »
(1) «. دنکن دایرف  هک  یسک  تسا  هریبک  بکترم  هللا  .دنزن و  داد  هک  یسک  تسا  راکهانگ  هللا  و  میوشب ؟ هفخ  دنشورفب و 

اجنیا هب  تسا ، ارادـم  لها  تسا  نایم  رد  شدوخ  صخـش  هک  اجنآ  یعرف و  روما  رد  هک  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ناـمه 
دایرف دزادنا و  یمن  بقع  هب  ار  راک  هظحل  کی  دنک ، مادقا  مالسا  ظفح  يارب  دیاب  دسر و  یم  هک 
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نیا نامز  نآ  رد  ماما  ترضح  رگا  .تفر » مالسا  دیسرب ، مالسا  داد  هب  فجن  ياملع  دیسرب ، مالسا  داد  هب  مالسا  نارس  يا  : » دنز یم 
یمالسا هب  مه  نایعیش  مالـسا  هک  انعم  نیا  هب  .دوب  هتفر  مالـسا  دش ، مامت  ناش  ندشدیعبت  تمیق  هب  هک  نیا  اب  دندوب ، هدرکن  ار  مادقا 

هعیـش و یمالـسا  تایح  اب  دراد  یکرحت  مالـسا  ناـهج  زورما  رگا  هک  یلاـح  رد  .تسه  مالـسا  ناـهج  رد  ًـالعف  هک  دـش  یم  لیدـبت 
رد مه  زورما  مینک  ادیپ  تسرد  ار  البرک  میناوتن  ام  رگا  ینعی  نیا  .تسا  هدـش  ایحا  مالـسا  نآ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما تاکرح 

.مینام یم  زاب  میهد  ماجنا  بسانم  تقو  رد  دیاب  هک  یمادقا  نآ  زا  .میوش و  یم  فقوتم  میتسه  هک  یخیرات 

دیدـپ ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یخیرات  یحتف  رد  ات  دـنک  یم  شالت  نس  رَبِک  اب  صوصخ  هب  عناوم  نیا  اب  ثرح  نب  سنا 
یبوخ نیا  هب  دنتـسناوت  هک  دنتخانـش  ار  البرک  تقیقح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  البرک و  ینعی  نیا  دوش و  کیرـش  دنا  هدروآ 

هیـشاح ي رد  دنوش و  هدید  البرک  رد  روعـش  نیا  تیـصخش و  نیا  اب  ادهـش  نیا  مینک  شالت  هک  دشاب  نیا  دـیاب  ام  رنه  .دـننک  لمع 
تـسرد ار  بـالقنا  يادهـش  تیـصخش  رگا  هک  روـط  نیمه  .تسا  هدـشن  هدـید  تسرد  ـالبرک  تروـص  نآ  رد  اریز  دـنورن  خـیرات 

اب هطبار  رد  هقعاص  ياـپمه  باـتک  رد  .میا  هتخانـشن  تسرد  ار  یمالـسا  بـالقنا  و  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  میـسانشن ،
(1): میراد هیلع » هللا  همحر  » ییاوزو نسحم  تیصخش 
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لاس زا  یتدیقع  یسایس و  ياه  تیلاعف  رد  تکرـش  اب  نامز  مه  يو  .دش  دلوتم  نارهت  رد  هام 1339  دادرم  رد 8  یئاوزو  نسحم  - 1
ياه يریگرد  رد  يو  .تشاد  هدهع  هب  ار  يولهپ  میژر  هیلع  فیرش ، هاگـشناد  رد  ار  ییوجـشناد  تازرابم  تیاده  تیلوئـسم   1356

تماهش دابآ  ترـشع  هیدیـشمج و  مهم  ناگداپ  ود  فرـصت  رد  تشاد و  روضح  نمهب 1357  ات 22  زاس 19  تشونرس  هناحلـسم و 
دـمآ و نارهت  هب  ناتـسدرک  زا  یئاوزو  نسحم  مدرم  فلتخم  راشقا  ضارتعا  تقوم و  تلود  ياه  شالت  لاـبند  هب  .داد  ناـشن  یئـالاب 
هب ار  اکیرمآ  ترافس  نابآ 1358  زور 13  رد  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  زا  یعمج  اب  مزال  ياه  يزیر  هماـنرب  یگنهاـمه و  زا  سپ 

ناونع هب  یتدم  دیآ و  یم  رد  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  تیوضع  هب  هاپـس  لیکـشت  اب  .درک  ریخـست  یـسوساج  هنال ي  ناونع 
زواجت لابند  هب  يو  .ددرگ  یم  لوحم  وا  هب  تایلمع  تاعالطا  دـحاو  یتسرپرـس  سپـس  هدرک  هفیظو  ماجنا  هاپـس  تارباخم  هدـنامرف 

هب .دـیآ  یم  دـیدپ  روحم  نیا  رد  یلوحت  هقطنم  نیا  هب  شدورو  اـب  هک  دـنک  یم  تمیزع  برغ  ههبج ي  هب  هناـبلطواد  ناریا  هب  قارع 
گنت لصاف  دح  ات  كروک  گنت  روحم  تیلوئسم  مهن  نادرگ  هدنامرف ي  ناونع  هب  ینازیتراپ  زاس  تشونرـس  تایلمع  رد  هک  يروط 

یئاوزو .دریگ  یم  رارق  راک  روتـسد  رد  زارد  يزاب  تاعافترا  يزاسدازآ  حرط  تشهبیدرا 1360  رد  .دریگ  یم  هدهع  هب  ار  نایجاح 
.دنک یم  ادیپ  يدوریـش  ربکا  یلع  نابلخ  اب  هنامیمـص  هطبار ي  اجنآ  رد  دـبای و  یم  روضح  هلمح  نیا  یئاسانـش  لحارم  مامت  رد  زین 

، رجفلا علطم  تایلمع  رد  رذآ 60  رد 20  .تشاد  روضح  نانوگ  ياه  تیلوئـسم  اب  ددـعتم  ياه  تایلمع  رد  گنج  لوط  رد  یئاوزو 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  سیسأت  هزات  پیت  رهاظم  نب  بیبح  نادرگ  هدنامرف ي  لاس 1360  دنفسا  رد  .دوب  تایلمع  هدنامرف 

پیت نیا  هدنامرف ي  ادهشلا  دیس  پیت 10  سیسأت  اب  .دوب  تایلمع  كون  نادرگ  نیا  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  هک  دوش  یم  ملس  هلآ و 
پیت اب  تایلمع  رتهب  يارجا  يارب  هدـش و  سدـقملا  تیب  تاـیلمع  دراو  هام 1361  نیدرورف  رد 23  ادهشلا  دیـس  پیت 10  .دوـش  یم 

ددعتم ياه  تایلمع  رد  تکرش  زا  سپ  .دوش  یم  راد  هدهع  ار  یلصا  روحم  یهدنامرف  زین  یئاوزو  .دنوش  یم  ماغدا  لوسر  ترضح 
رب رما  تحت  ياهورین  تیاده  ماگنه  سدـقملا  تیب  تایلمع  رد  لاس 1361  تشهبیدرا  رد 10  ماجنارـس  سدقملا  تیب  صوصخ  هب 
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.دسر یم  تداهش  هب  شکرت  هلولگ و  تباصا  رثا 
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رد نادرگ  اـما  .دوب  رهاـظم » نب  بیبـح   » نادرگ هب  ناشدـیما  اـهورین  همه ي  دـیچیپ  اـضف  رد  بش  ياـه  همین  داـب  هزوز ي  يادـص  »
« ییاوزو نسحم   » .تشادـن رارق  مارآ و  نایلـسوتم  دـمحا  جاح  داـتفا ، رطخ  هب  تاـیلمع  ِلـک  تشونرـس  .دـش  دـیدپان  بش  یکیراـت 

بل ریز  داتـسیا و  قـشع  زاـمن  هب  تفر و  يا  هشوـگ  هب  نسحم  .تفرگ  ارف  ار  ناشیاپارـس  یبـیجع  تشحو  دوـب ، نادرگ  نآ  هدـنامرف 
یسوم يارب  وت  ایادخ  هدب ! نامناشن  ار  هار  نک ! نامیرای  تسوت  يارب  طقف  صلاخ و  ام  ياه  تین  یناد  یم  رگا  ایادخ  : » دومن همزمز 

ار ایرد  مالسلا  هیلع 
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.دـینت رات  دوب  هدـش  ناهنپ  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  يراغ  لباقم  رد  یتوبکنع  وت  رما  هب  یتفاـکش و 
ام میهد ، یم  تمَـسَق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قح  هب  ینیمخ ، شیاین  قح  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  قح  هب  ایادـخ 
وا میمـصت  زا  نئمطم  همه  .داتفا  هار  هب  دوخ  دز و  ادص  ار  اه  هچب  .تساخرب  سپـس  .هدب  تاجن  یگدنامرد  نیا  زا  ار  ریقح  ناگدـنب 

دیهـش نآ  دـینک  هظحـالم  .دیـسر  هجیتن  هب  یبوخ  هب  تاـیلمع  دوب و  کـنات »  » هپت لـباقم  بیبح  نادرگ  دـعب  یتعاـس  .دـندش  هداـمآ 
: دیوگ یم  دوخ  همان ي  تیصو  رد  هک  دراد  البرک  هب  یهاگن  هچ  راوگرزب 

هناخ ار  مدرم  نوگانوگ  ياـه  هئطوت  اـب  دـهاوخ  یم  نمـشد  .دومن  تکرح  یبتکم  نیزاوم  يور  ًاـقیقد  درک و  هیکت  بتکم  رب  دـیاب  »
هب دیاب  .دادن  وا  هب  ار  راک  نیا  هزاجا ي  دیاب  .دنزب  بالقنا  هب  هبرض  اه  يزاب  تسایـس  اه و  يراک  تحلـصم  یـضعب  اب  دنک و  نیـشن 

دیاب .میروخب  تسکش  دیاش  هک  مینک  رکف  دیابن  ًالصا  مینک و  لمع  تسا  هدش  هتشاذگ  ام  شود  يور  هک  یمالسا  یهلا و  هفیظو ي 
نانآ زا  میهد و  شیازفا  بـالقنا  رودـص  يارب  شخبیدازآ  ياـه  تضهن  ناناملـسم و  صوصخ  هب  ناـهج  لـلم  اـب  ار  دوخ  هطبار ي 
البرک نم  ....دننزب  هبرـض  بالقنا  هب  میراذگن  میـسانشب و  ار  اهنآ  لاثما  نایارگ و  یلم  لیبق  زا  یفارحنا  ياه  لاناک  مینک و  ینابیتشپ 

ياه لسن  يارب  .مینک  یمن  هزرابم  تیلاعف و  نامدوخ  يارب  ام  مهاوخ ، یم  يدـعب  ياه  ناـسنا  يارب  هکلب  مهاوخ  یمن  دوخ  يارب  ار 
ات میور  یم  شیپ  مدـق  نیرخآ  ات  هیقف  تیالو  مالـسا و  هب  داقتعا  اب  ...رگید  لاس  تشه  تفه  يارب  میگنج ، یم  تکلمم  نیا  ِيدـعب 

.ددرگ رارقرب  یهلا  لدع  دوش و  رقتـسم  ناهج  رـساترس  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  تموکح  هب  ندش  لصتم  اب  مالـسا  تردق  هک  یئاج 
رد ناج  هک  اجنآ  ات  ادخ  يارب  مه  اب  دیاب  .تسا  نآرق  مالسا و  هب  تنایخ  تلفغ ، يا  هظحل  هک  میتسه  یطیارش  رد  زورما 
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هب نآ  سأر  رد  و  دـنا ، هتخادرپ  یمالـسا  زیزع  بالقنا  اب  هلباـقم  هب  ناـیتوغاط  نارودزم و  یماـمت  زورما  .مینک  شـشوک  میراد  ناوت 
 ... درادن يدوس  ینامیشپ  هک  دیوشن  لفاغ  ادخ  زا  سپ  .شرگید  ناگتسباو  یمامت  وا  لابند  رد  اکیرمآ و  گرزب  ناطیـش  ماما ، ریبعت 

دـننک و یم  باسح  یهلا  هناوتـشپ  يور  طقف  دـنناد و  یم  دوخ  تداعـس  نیرتالاب  ار  تداهـش  هک  دـیا  هدومن  تیبرت  ینادـنزرف  امش 
ادخ زا  .دومن  مبیـصن  ار  شهار  رد  ندیـشک  رجز  تمعن  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادـخ  درادـن ، یموهفم  یتکرح  نینچ  هار  رد  تسکش 

باسح هب  ادهش  هرمز  رد  متفر  یناف  يایند  نیا  زا  یهلا  تیشم  هب  هک  هاگنآ  دنادرگ و  مبیـصن  ار  شهار  رد  تداهـش  هک  مهاوخ  یم 
 «. میآ

« تسا نآرق  مالـسا و  هب  تنایخ  تلفغ ، يا  هظحل  هک  میتسه  یطیارـش  رد  زورما   » هک دـمهف  یم  ار  نیا  هلاس  ناوج 23  کی  هنوگچ 
نیا رس  رب  ار  دوخ  ناج  یتحار  هب  اذل  دوش و  یم  گرزب  یباختنا  بجوم  دراد  صاخ  يروعش  زا  تیاکح  هک  دنلب  رایسب  ِنخـس  نیا 

رد يربخ  دراد  دـمهف  یم  یبوخ  هب  نوچ  دـنک  تکرـش  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یخیرات  حـتف  رد  ات  دراذـگ  یم  داقتعا 
اه نیا  هک  انعم  نیا  هب  دیوش ، یم  ور  هبور  دایز  تالمج  عون  نیا  اب  گرزب  نارادرـس  نیا  نانخـس  رد  امـش  .دریگ  یم  تروص  ملاع 

هیلع نیسح  ماما  باحـصا  نیع  .دنتفرگ  هدهع  هب  ار  اه  ههبج  نیا  يرادرـس  سپـس  دنراد و  رارق  خیرات  ياجک  رد  دندش  هجوتم  ادتبا 
دنا هدروآ  دیدپمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یخیرات  یحتف  رد  ترـضح  نآ  تیـصخش  لـیذ  رد  دـنناوت  یم  دـنا  هجوتم  هک  مالـسلا 

لوسر ارچ  دندیمهف  هک  روط  نیمه  دوش ، یم  ققحم  یخیرات  حـتف  نیا  دـنوش  دیهـش  رگا  دـندیمهف  یم  یبوخ  هب  و  دنـشاب ، کیرش 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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جراخ يا  هدرک  هدارا  هک  یتضهن  يارب  هنیدـم  زا  نیـسح ! يا   (1)« الِیتَق َكاَرَی  ْنَأ  َءاَش  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإَف  ْجُرْخا  ُْنیَـسُح !  اَی  : » دـنیامرف یم 
.دنیبب هتشک  ار  وت  دهاوخ  یم  دنوادخ  وش ،

.مینک یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رون  هب  رظن  مینکب  هک  ار  البرک  نادیهـش  زا  مادک  ره  دای  لاس  دص  راهچ  رازه و  زا  دعب  ام  ًافاصنا 
.دنتـسه نم  اب  تمایق  زور  رد  اه  نیا  دـنیامرف : یم  ترـضح  هطبار  نیمه  رد  دـنا و  هدرک  ادـیپ  ترـضح  اب  يداحتا  هوحن  کی  نوچ 

دندمآ دورف  ترضح  نآ  رانک  رد  هک  دیهد  یم  ییاه  حور  رب  مالس  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هب  مالـس  رانک  رد  دوخ  مالـس  رد  امش 
.دندمآ دورف  وت  هناتسآ ي  رد  هک  ییاه  حور  رب  مالس  و  َِکئاَنِِفب » ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  َو  : » دیراد یم  هضرع  و 

تسا باقع  هنهپ  نیا  رد  هک  ره  درپب  دیاب 

رد دنک  شالت  تخـس  دیاب  دبای ، یم  انعم  موصعم  ماما  تیـصخش  لیذ  هک  دریگ  قلعت  یمالـسا  هب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  یطیارـش  رد 
تقو نینچ  اب  ثرح  نب  سنا  دـشاب ، هتـشادن  هاوخ  دـشاب ، هتـشاد  ندـیگنج  ناوت  هاوخ  ریپ ، هاوخ  دـشاب و  ناوج  هاوخ  دـشاب ، نادـیم 

: هک تسا  یطیارش  طیارش  اریز  .درک  يرای  ار  ماما  ماما ، يارب  يراوخمغ  رگج و  نوخ  اب  یسانش 

تسا باقع  هنهپ  نیا  رد  هک  ره  درپب  دیاب 

یتح

دشاب هتشاد  رپ ، هن  لاب و  رگا  هن 

هوک ره  هن  هوک ، یلو  درم ، لد  تسا  هوک 

نآ

دشاب هتشاد  رگج  هب  شتآ  هک  هوک 
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ُدَهْشَأ : » هک دیراد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ترضح ، نآ  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  دروم  رد  ار  ریبعت  نیا  امش 
ار شالت  تیاهن  يدناسر و  لامک  هب  ار  يزوسلد  امش  هک  مهد  یم  تداهـش  ِدوُهْجَْملا » َهَیاَغ  َْتیَطْعَأ  ِهَحیِـصَّنلا َو  ِیف  َْتَغلَاب  ْدَق  َکَّنَأ 
مغ مالسا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دمهف  یم  یبوخ  هب  گرزب  درم  نآ  نوچ  ندروخرگج ، نوخ  نامه  ینعی  نیا  .يدرک  اطع 
هب عوجر  ياـیاوز  نیرتهب  زا  یکی  ما  هدرک  ضرع  ررکم  .تسا  هدرک  مهارف  ار  مغ  نآ  عفر  قیفوت  دـنوادخ  ـالاح  هدروخ و  ینـالوط 

دنتسناد یمن  حالص  ترـضح  دوب و  مکاح  هیواعم  هک  تسا  یلاس  رد 20  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مغ  مهف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ار بالقنا  ياهراعـش  نتفر  هیـشاح  هب  مغ  يدودحم  ّدح  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  ياه  هرود  زا  یـضعب  رد  امـش  .دـننکب  یمادـقا 
دنتـشاد و رارق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یطیارـش  اب  تسین  هسیاقم  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  یلاـح  رد  دـیا  هدرک  ساـسحا 

ماما اب  هارمه  تهج  نیا  زا  گرزب  باحـصا  نیا  .دروآ  یم  مالـسا  رـس  رب  هچ  هیواـعم  دـندرک  یم  هظحـالم  دوخ  مشچ  اـب  ترـضح 
.تسا مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  گرزب  ناراوخمغ  نیا  هلمج ي  زا  دندروخ و  لد  نوخ  مالسلا  هیلع  نیسح 

يارب يا  هیامرـس  هتفـشآ  ّوج  نآ  رد  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یباحـص  ناونع  هب  دوـخ -  يوربآ  زا  ثرح  نب  سنا  - 6
ربمایپ باحـصا  هک  ینامز  رد  .درک  لصتم  هللا  یلو  ِتماما  هب  ار  یبن  ِتوبن  هب  دوخ  قلعت  تخاس و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تضهن 
هباحص دنچ  راگزور  نآ  رد  هک  يرکشل  ره  دندوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نید  ربتعم  دانـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یمرگ تشپ  داـمتعا و  بجوـم  اـه  نآ  دوـجو  دوـب ، ناـیامن  نمـشد  تـسود و  راـظنا  رد  ناـشخرد  یغارچ  دـننام  تـشاد  دوـخ  رد 

ِندوب دش و  یم  نایرکشل 
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رب یمومع  راظنا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رکـشل  رد   (1) هبر دـبع  نمحرلادـبع  هجـسوع و  نب  ملـسم  بیبح و  ثرح و  نب  سنا 
هباحـص ي ندوب  اب  یلو  دوب  لطاب  قح و  نازیم  دوخ  يدوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنچ  ره  دوزفا ، یم  ـالبرک  تضهن  تیمها 

هجوت اب  درک ، یم  ادیپ  يرتشیب  تیونعم  زور  نآ  هعماج ي  فرع  رد  وا  توعد  وا ، رکشل  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
یگمه هباحص  دنچ  نیا  .دوبن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  يا  هباحـص  چیه  نمـشد  رکـشل  رد  هک  رما  نیا  هب 

.هدمآ شیپ  تیعقوم  تیمها  رد  دنشاب  یشابرادشه  دوخ  روضح  اب  ات  دندوب  هدناسر  مالسلا  هیلع  نیسح  رکشل  هب  تمحز  هب  ار  دوخ 

ینامیشپ رمع  کی  فقوت و  تعاس  کی 

ادخ لوسر  اب  یهارمه  یفرط  زا  .دورب  ناش  تسد  زا  تصرف  دـنراذگن  دـندرک  شالت  هدـمآ  شیپ  ِطیارـش  رد  راوگرزب  هباحـص  نیا 
یناوج روش  سوه و  اوه و  هک  یلاس  نهک  رد  رگید  فرط  زا  دـندناسر و  اهتنا  هب  لکـش  نیرتابیز  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رظن زا  اه  نیا  .دننامب  بقع  دنناوت  یمن  تسا  هتسارآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يا  هنحـص  زا  هنوگچ  دندرک  نشور  هتـسشن ، ورف 
، دـنتفرگ یم  رارق  نآ  رد  دـیاب  هک  دوبن  يا  ههبج  نیرت  گرزب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ههبج ي  رگا  هک  دـندوب  یطیارـش  رد  ینس 

بوخ اه  نآ  .هچ  ینعی  البرک  دیمهف  ناوت  یم  هتخپ  ِناریپ  نیا  ِلیجعت  باتش و  زا  .دنتشاذگ  یمن  اپ  البرک  تشد  هب  زگره 
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.ینامیشپ رمع  کی  اب  تسا  ربارب  فقوت  تعاس  کی  نامز  نآ  رد  دندوب  هدیمهف 

مادک رد  دنهف  یم  ینینچ  نیا  ياه  ناسنا  هک  تهج  نیا  زا  دنیوگ ، یم  یسانش  تقو  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  روعـش  نیا 
يزیچ .دومن  یلمع  مادقا  دیاب  اجک  داد و  لکش  ار  یگنهرف  ياه  هنیمز  دروخ و  لد  نوخ  دیاب  اجک  تسا ، مزال  یمادقا  هچ  طیارش ،

ار راک  درک و  تلفغ  لمع  رد  دیابن  يا  هظحل  اکیرمآ  اب  دروخرب  تهج  زا  اریز  میدنمزاین  نآ  هب  ًادـیدش  زین  یمالـسا  بالقنا  رد  هک 
یم تسد  زا  تصرف  دیایب  هاتوک  مادـص  اب  هزرابم  هنحـص  رد  رگا  دـمهف  یم  ییاوزو  نسحم  دیهـش  هک  روط  نامه  تخادـنا ، بقع 
لد نوخ  تسا  زاین  ًادـیدش  یگنهرف  غولب  هب  ندیـسر  يارب  دـنک و  یم  قرف  عوضوم  بالقنا  نورد  رد  یگنهرف  تهج  زا  یلو  .دور 

« دوجو  » هب رظن  اب  ات  دنک  روهظ  دوجو »  » هب رظن  ِطیارـش  دوش و  مهارف  هعماج  رد  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  رکفت ، ناکما  ات  میروخب 
یلاـعت يارب  يربـهر  مظعم  ماـقم  ندروخ  لد  نوـخ  ییابیکـش و  ربـص و  اتـسار  نیا  رد  مینک ، رظن  ضیف  هطـساو ي  ماـقم  هب  میناوـتب 

.تسا یندوتس  رایسب  هعماج  یگنهرف 

رثؤم اه  نآ  لمع  ردقچ  هک  دیمهف  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  باحـصا  ِلمع  هجیتن ي  رد  ار  یـسانش  تقو  تیمها 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص ي  ناونع  هب  دندوب ، دوخ  هلیبق  نارـس  زا  نّکمتم و  دارفا  زا  ًامومع  هک  نآ  رب  هوالع  اه  نآ  .دـش  عقاو 

بحاـص هکلب  دنتـشادن  يدوبمک  اـهنت  هن  يداـصتقا  تاـناکما  رظن  زا  اذـل  دـندرک و  یم  تفاـیرد  قوـقح  لاـملا  تیب  زا  ملـس  هلآ و 
انعم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالسا و  اب  طابترا  اب  اهنت  ار  دوخ  تبسن  نوچ  یلو  دندوب  يدایز  تاناکما 

108 ص :

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دـندیمهف  دـندوب و  هتـشگ  یـسانش  تقو  ياه  ناسنا  انعم  نیا  هب  دـندرک و  یم  باختنا  ار  راک  نیرتهب  ناـمز  ره  رد  دـندوب ، هدرک 
هیلع نیـسح  ماما  هب  ار  دوخ  دوب  هک  مه  بش  همین  اذـل  دـننک و  گنرد  دـیابن  هظحل  کی  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح 

یتخـس ینابرق ، ماجنا  يارب  انم  نیمزرـس  هب  تافرع  زا  نتفر  يارب  نایجاح  هک  ناـنچمه  .دـندرک  روضح  نـالعا  دـندناسر و  مالـسلا 
.دنتسیا زاب  هار  همادا ي  زا  ات  دننک  یمن  هناهب  ار  رعشم  نیمزرس  رد  هنابش  تکرح 

نیمزرس یط  اب  تعرس  هب  هجحیذ  مهن  زور  بورغ  زا  دعب  دیاب  تافرع  نیمزرـس  رد  فوقو  زا  دعب  نایجاح  هک  دنرـضحتسم  نازیزع 
دیروایب هناهب  ای  ما و  هتسخ  دیئوگب  دوش  یمن  .دنوش  انم  نیمزرس  دراو  باتفآ  عولط  اب  دنناسرب و  انم  نیمزرس  تشپ  هب  ار  دوخ  رعشم 

لد رد  هک  يروعش  نتفای  لحم  ینعی  دنتشاذگ  رعشم  ار  رعشم  مان  ًاساسا  .منک  یط  ار  نیمزرـس  نیا  بش  یکیرات  لد  رد  هنوگچ  هک 
گنـس کیرات  ِبش  نامه  لد  رد  دیاب  دوش ، لیدبت  ینـشور  هب  ات  يوش  یکیرات  لطعم  دیابن  اذل  یـسررب و  نآ  هب  دـیاب  اه  یکیرات 

ماما باحـصا  .ینک  ْیمَر  دوخ  یگدنز  زا  ار  وا  ینزب و  ناطیـش  دامن  هب  اه  نامه  اب  ادرف  ینک و  ادـیپ  صخـشم  هزادـنا  اب  ییاه  هزیر 
.دننک یم  تکرح  دوخ  نارود  ِرعشم  نیمزرس  رد  نانچمه  دننک و  یم  اهر  ار  ماگنه  بش  باوخ  زین  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

اریز تسین ، اور  ندیباوخ ، يارب  یتح  فقوت  تسا ، اه  نآ  روضح  رظتنم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناسنا  ِدصقم  یتقو  اریز 
ره رد  ناطیش  یمَر  ناکما  دنک و  یم  عورش  ار  يدیدج  یگدنز  نآ  رد  هشیمه  يارب  تیرشب  هک  یحبـص  تسا ، شیپ  رد  حبـص  هک 

.ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  اب  یتح  دوش  یم  مهارف  رشب  يارب  ینارود 
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مادقا نافرع و  بیکرت 

ریز رد  دیاب  دوب ، یفاک  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تیناقح  تابثا  هیواعم و  یتشز  ندناسانـش  تخانـش و  يارب  فقوت  لاس  تسیب  - 7
نآ اریز  تسا  يراوشد  راک  تفص  ود  نیا  عمج  درک ، بیکرت  مادقا »  » و نافرع »  » نیب تسا ، یهلا  تعیرش  رکذتم  هک  یماما  هیاس ي 

دروـم رد  هک  یلاـح  رد  .دنتـسین  ریـشمش  لـها  دـنا  ناـفرع  لـها  هک  ییاـه  نآ  دنتـسین و  ناـفرع  لـها  دـنا  ریـشمش  لـها  هـک  ییاـه 
البرک دندرک و  عمج  دوخ  رد  ار  هسامح  جوا  نافرع ، جوا  رد  ترـضح  نآ  هنوگچ  هک  دینک  یم  هظحالم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هـسامح نافرع و  هک  اه  لاس  زا  سپ  دنادرگرب و  ام  خـیرات  هب  ار  گنهرف  نامه  هرابود  یمالـسا  بالقنا  .تسا  گنهرف  نامه  همادا 
هب یعقاو  یتروص  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  ًاتقیقح  ات  دـندرک  یتشآ  رگیدـمه  اب  دوب ، ادـج  مه  زا  هنامز  تائاضتقا  هب  انب 

كولـس لثم  دوش  یمن  دیریگب  رارق  ینافرع  كولـس  رد  دـیهاوخ  یم  رگا  زورما  ما  هدرک  ضرع  اقفر  هب  اهراب  .ددرگرب  ام  هعماج ي 
نارادرـس ادهـش و  شور  هب  دـندوب  هدـنز  مه  یـضاق  ياقآ  یلع  جاـح  موحرم  رگا  زورما  .دـینک  لـمع  شیپ  لاـس  تسیود  یناـفرع 

یم عفترم  نآ  رد  قح  ترضح  کلاس و  نیب  ياه  باجح  دهد و  یم  هجیتن  ینافرع  ریس  نآ  اهنت  زورما  .دندرک  یم  كولس  یجیسب 
كولـس هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  دریگ ، ماجنا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  تیـصخش  لـیذ  هک  دوش 

: دنیامرف یم  ناگدنمزر  هب  دوخ  مایپ  رد  دندنادرگرب ، ام  خیرات  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  یقیقح 

چیه اـب  هک  تسا  نآ  يونعم  دـُعب  دـنک ، یم  راداو  عوـضخ  هب  ...ناـنآ  ناـنابیتشپ  اـه و  ههبج  ناگدـنمزر  لـباقم  رد  ار  ناـسنا  هچنآ 
دیجنس ناوت  یمن  يرایعم 
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ناملاع نآ  نانیشن و  هلچ  ناکلاس و  نآ  و  ناگ ، هدز  تریح  ناگدنام و  بقع  ام  .تفایرد  ار  نآ  تمظع  ناوت  یمن  ینازیم  چیه  اب  و 
ناسانش و هعماج  نآ  نانیب و  ناهج  نافوسلیف و  نآ  نارادملق و  نارکفنشور و  نآ  ناسانش و  مالسا  نارکفتم و  نآ  ناجنس و  هتکن  و 
ره رد  هک  یمومـسم  هعماج  زا  هک  دـننک  یم  لیلحت  ار  هلأسم  نیا  لـح و  ار  اـمعم  نیا  راـیعم  هچ  اـب  همه ، همه و  نآ  ناـبای و  ناـسنا 
 - بالقنا هعماج و  نیا  نطب  زا  دودعم  ياه  لاس  فرظ  رد  هنوگچ  ...دوب  هدومن  مومسم  ار  اضف  یهاشمتس  میژر  تنوفع  نآ  هشوگ 

اپارـس هللا و  تفرعم  زا  راشرـس  ناناوج  وچمه  کی  دـنک - داسف  هب  کمک  دـیاب  مینک  باسح  ار  يداـع  ياـهرایعم  رگا  زین  دوخ  هک 
يا هولج  هب  لاسنهک  ناکلاس  هلاس و  داتشه  ناریپ  هک  مالسا ، يارب  راثن  ناج  تداهـش ، يارب  بلطواد  دوجو  مامت  اب  هللا و  ءاقل  قشاع 

(1) دزاسب ؟ دنا ، هدیسرن  نآ  زا 

.هنامز تاملظ  لباقم  رد  عقوم  هب  ِمادقا  نافرع و  رد  هللا  یلا  عوجر  ینعی  نیا  دندمآ و  هنحص  هب  تسد  هب  ریـشمش  ییافرع  البرک ، رد 
هک يریس  دینادب  دیریگ  رارق  یتسرد  ینافرع  كولس  ریس و  رد  دیهاوخ  یم  زورما  رگا  هک  دننک  لابند  دوخ  ياج  رد  ناتسود  ار  نیا 

، ینافرع هیلاع ي  فراعم  رانک  رد  رگا  رابکتـسا و  اب  زیتس  هیحور ي  اب  تسا  یکولـس  هدرک ، ریدـقت  ناـتیارب  هناـمز  نیا  رد  دـنوادخ 
دیکأت زاب  .دیرادرب  یتسرد  مدق  ملاع  توکلم  هب  رظن  تهج  یهلا  كولـس  هار  رد  دـیناوت  یمن  دـینکن  دراو  يزیتس  نینچ  رد  ار  دوخ 

ادهش و هک  یشور  هب  دندوب  زورما  یئابطابط  یضاق  موحرم  ینادمه و  یلقنیـسح  موحرم  یئالبرک و  دمحا  الم  موحرم  رگا  منک  یم 
لمع ام  نارادرس 
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: دـندومرف یم  مکحلا  صوصف  حرـش  سرد  رد  هللا » هظفح  » يداوج هللا  تیآ  ترـضح  هطبار  نیمه  رد  دـندرک و  یم  لـمع  دـندرک ،
یم هطبار  نیمه  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  دـش و  دـهاوخ  گرزب  يافرع  لـسوت  لـحم  هدـنیآ  رد  ءادهـش  نیا  تبرت 

: دنیامرف

ار نآ  ناگدنیآ  بالقنا و  خیرات  نامز و  رذگ  رد  مییامیپب و  دیاب  ار  ینالوط  هلـصاف  نامنادیهـش  هار  شزرا و  لماک  كرد  يارب  ام  »
هداد نایناهج  هب  تمواقم  سرد  دبا  يارب  نادیهش  نوخ  .تسا  هدرک  همیب  ار  مالسا  بالقنا و  نادیهش ، نوخ  مّلـسم  .مییامن  وجتـسج 

دنهاوخ ادتقا  نادیهـش  هار  هب  هک  دنتـسه  ناگدنیآ  اهتلم و  نیا  و  تسین ؛ یندش  روک  تداهـش  مسر  هار و  هک  دناد  یم  ادخ  .تسا و 
دهاوخ ناـگدازآ  يافـشلاراد  ناـگتخوسلد و  ناـفراع و  ناقـشاع و  رازم  تماـیق  اـت  هک  تسا  نادیهـش  كاـپ  تبرت  نیمه  .دوـمن و 

(1)« .دوب

دوخ لباقم  رد  ار  توکلم  ياه  هار  دیوش و  یم  لسوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  نیا  زا  یکی  هب  هک  یلکـش  نامه  هب  امش 
دوخ هب  ار  اـه  نآ  هجوت  ریـسم  ناـشیارب  زاـمن  نآرق و  ندـناوخ  اـب  دـیوش و  لـسوتم  یمالـسا  بـالقنا  يادهـش  هب  رگا  دـیئاشگ  یم 

ياهراک ایند ، تاـملظ  زا  روبع  يافّـشلا  ُراد  ناونع  هب  دـننک و  یم  سونأـم  توکلم  قیاـقح  اـب  ار  امـش  هنوگچ  دـیبای  یم  دـییاشگب ،
.دنراد هدهع  هب  ار  یگرزب 

اب بش  نامه  دیناسر و  ماما  هب  ار  دوخ  دیـسر  قارع  هب  ماما  ياپ  هک  نیمه  وا  .داد  ماجنا  ثرح  نب  سنا  هک  دیریگن  هداس  ار  راک  نیا 
رادید ترضح 
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ياـج هب  یقیقح  هلبق ي  زا  هظحل  کـی  دـنا  هدرک  مگ  ار  دوخ  هلبق ي  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هک  يا  هناـمز  رد  تساوـخ  یم  وا  درک ،
.دشاب هدرکن  رظن  يرگید 

، البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  قیرط  زا  تسا  دیما  دنا و  هدرک  مگ  ار  دوخ  نارود  هلبق ي  يا  هدع  هنافـسأتم  مه  زورما 
خیرات یـسدق  ربهر  هب  یهورگ  یبزح و  ياه  بصعت  اب  اه  یـضعب  ارچ  تسا ؟ اجک  رد  یـسک و  هچ  ناشزورما  هلبق ي  دنوش  هجوتم 

دیاب زورما  هک  دنوش  یلمع  هتسیاش ي  ات  دنراپس  یمن  وا  هب  ار  دوخ  لد  مامت  دننک و  یمن  رظن  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ناشزورما 
اب ات  دننک  یمن  قرغتسم  دوخ  یسدق  ِربهر  نانخس  رد  ار  دوخ  ياه  لیم  همه ي  يرادم  تیالو  نایعدم  زا  یـضعب  ارچ  دنهد ؟ ماجنا 

؟ دنوش ماگنه  هب  ِلمع  هب  قفوم  دوخ ، ِزورما  ربهر  ياهدومنهر 

نیغورد ياهوربآ 

فرص نودب  رئاعش  میظعت  دنهد ، یم  راعش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دض  رب  مکاح ، یمـسر  ياه  هاگتـسد  همه ي  هک  ییاضف  رد  - 8
لابند هب  ارچ  ثرح  نب  سنا  .دریذپ  یمن  تروص  هدمآ ، تسد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  یهارمه  اب  هک  ییوربآ 

یلو دهدب  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص ي  ناونع  هب  دهاوخ  یم  هللادیبع  هک  دـشاب  يوحن  هب  دوخ  يوربآ  ظفح 
.دنک دیهش  ار  ماما 

هک دـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یباحـصا  دـننک ، دیهـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنراد  انب  هک  نامز  ناـمه  رد 
یـضعب رد  هک  يروط  هب  تسا  روهـشم  رمع  نب  هللادـبع  تیـصخش  .تشاذـگ  یم  اه  نآ  هب  يداـیز  مارتحا  يدـیزی  مکاـح  هاگتـسد 

ار راتخم  هللادیبع ، داد  روتسد  رمع  نب  هللادبع  ياضاقت  اب  دیزی  تسه  تایاور 
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تسا و هکم  رد  دننک  یم  تکرح  هفوک  يوس  هب  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نامز  نامه  صخـش  نیا  .دنک  دازآ  نادنز  زا 
دروم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هباحـص ي  مسا  هب  اه  نیا  دـننک ، تعیب  دـیزی  اب  هک  دـنک  یم  تحیـصن  ماما  هب  یتح 

یلص ادخ  ربمایپ  تسا  تسرد  .يوش  یم  ریگرد  یمالسا  هعماج ي  مکاح  اب  ارچ  دیوگ  یم  ماما  هب  دنتسه و  همکاح  هاگتسد  مارتحا 
لتق ناتمکح  دیدرک  جورخ  وا  رب  دیدش و  ریگرد  رگا  دـیوش و  ریگرد  یمالـسا  هعماج  مکاح  اب  دـیابن  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
الاح دنداد و  رییغت  دشاب  موصعم  ماما  دوب  انب  هک  ار  هنامز  مکاح  دـندمآ  لوا  اه  نآ  یتایـصوصخ ؟ هچ  اب  مکاح و  مادـک  یلو  تسا 
رـس رب  یهالک  هچ  دینک  هظحالم  دش ! یم  ارجا  دـیاب  موصعم  ماما  تیمکاح  تروص  رد  هک  دـننک  ارجا  ار  یمکح  نآ  دـنهاوخ  یم 

: میراد لافنا  هروس  هیآ 41  رد  نآرق  رد  هک  تروص  نیا  هب  .داد  ماجنا  نامثع  بانج  ار  راک  نیمه  نیع  .دـندراذگ  یمالـسا  هعماـج 
نآ زا  مئانغ  مجنپ  کی  هک  ِلِیبَّسلا » ِْنباَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  نِّم  ُمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  ْاوُمَلْعاَو  »

ناماما ربمایپ ، يابرقلا  يذ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  ناگدنام  هار  رد  نیکاسم و  نامیتی و  ترـضح و  ناکیدزن  ادخ و  لوسر  ادخ و 
نامثع .دنیامن  داجیا  هعماج  رد  يداصتقا  لداعت  عون  کی  دننکب و  تیریدم  ار  هعماج  داصتقا  مئانغ ، نآ  قیرط  زا  دیاب  دـنا و  موصعم 

ریاس داماد و  نیب  ار  مئانغ  سمخ  درک  عورـش  اذـل  هفیلخ و  ناکیدزن  ینعی  هیآ  رد  ابرقلا  يذ  تفگ  داد و  رییغت  ار  هیآ  تهج  دـمآ و 
يارب ار  دـش  یم  ارجا  نیموصعم  دروم  رد  دـیاب  هک  مکح  نامه  دـعب  درک و  انعم  هنوراو  ار  ابرقلا  يذ  لوا  .دـنک  میـسقت  شناکیدزن 

دندرک ارجا  ناشدوخ 
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یـسک رگا  هک  یمکاح  نآ  تسین  هجوتم  رمع  نب  هللا  دبع   (1) .دروخ مه  هب  یلک  هب  یمالـسا  هعماج ي  يداصتقا  لداعت  هجیتن  رد  و 
.راوخ بارش  زاب  نومیم  ِدیزی  هن  تسا  موصعم  ماما  تسا  لتق  شمکح  درک  جورخ  وا  رب 

نآ اب  دنا  لئاق  امش  يارب  اه  نآ  هک  ییوربآ  ظفح  يارب  امش  هک  دننک  یم  مهارف  یطیارش  ناربکتـسم  یهاگ  هک  دوب  نیا  هدنب  ضرع 
نیـسح ماما  هب  اهنت  هن  تسین و  يربخ  مارتحا  زا  هعماج  نآ  رد  هنرگو  دـیئامن  یـشوپ  مشچ  اه  نآ  تافارحنا  زا  دـیوشن و  ریگرد  اـه 

نیمه دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  هک  مه  ربمایپ  باحـصا  هب  تبـسن  هکلب  دننز  یم  ندوب  یجراخ  تمهت  مالـسلا  هیلع 
وربآ هب  یهلا  رئاعـش  میظعت  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راوگرزب  باحـصا  لثم  هک  ار  ییاه  نآ  یلو  .دنراد  یم  اور  ار  اه  تمهت 
یلـص ربمایپ  هباحـص ي  ناونع  هب  دهاوخ  یم  هللادیبع  هک  دنـشاب  ییوربآ  ظفح  لابند  هب  ارچ  كاب ؟ هچ  اه  تمهت  نیا  زا  دنرادن  رظن 
كرد تسا و  مهم  هتکن  نیا  ردـقنیا  دـنک ؟ دیهـش  ار  ماـما  دـهاوخ  یم  هللادـیبع  ناـمه  یلو  دـهدب  اـه  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ینادنمرنه هب  دنک ؟ یمن  يرابکتسا  گنهرف  ار  راک  نیمه  زورما  رگم  .دراد  فرح  ياج  تمایق  حبـص  ات  هک  تسا  قیقد  نآ  بناوج 
دسانش و یمن  تیمـسر  هب  دنمرنه  ناونع  هب  ًادبا  ار  یبالقنا  نادنمرنه  دنـشاب و  هتـشادن  بالقنا  هب  یقلعت  چیه  هک  دراذگ  یم  مارتحا 

تـسادق .دـننک  لیلحت  ار  لئاسم  یبرغ  گنهرف  هاگن  يانبم  رب  هک  دـنناد  یم  رادمتـسایس  ار  یناسک  هک  ناـنچمه  .دریگ  یم  هدـیدان 
رد ام  یتقو  اما  .دننک  یم  هرخسم  ار  یهلا  ءایبنا  یلو  دنسانش  یم  تیمسر  هب  ار  بذاک  نیغورد و  ياه 

115 ص :
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میهاوخ رارق  دوخ  راگزور  یخیرات  حـتف  رد  يروط  هجیتن  رد  مینک  یمن  رظن  اهوربآ  عون  نیا  هب  رگید  میتفرگ  رارق  ینید  تایح  لیذ 
نآ راوگرزب  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ار  نیا  میراد و  رارق  نآ  رد  هک  میتسین  يا  هناـمز  دـییأت  لاـبند  هب  یتح  هک  تفرگ 

.مینک یم  یگدنز  ترضح  نآ  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  اب  هراومه  قیرط  نیا  زا  دنتخومآ و  ام  هب  ترضح 

دیدج خیرات  حتف  رد  ام  هفیظو 

لوسر هریس ي  دیاب  تسین ، یفاک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص  ناونع  هب  ندش  عناق  تسا  مکاح  دیزی  هک  یطیارـش  رد 
ریز رد  موصعم  ماما  ینعی  هنامز  قلطم  ِّقح  اجنیا  .درک  لابند  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
ادخ لوسر  هریس ي  رد  ندنام  ياهب  دوش ، یم  لتق  هب  دیدهت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نید  ِنیغورد  ناثراو  هیاس ي 
.دیآ شیپ  دهاوخ  یم  هچ  ره  .غلب  ام  َغََلب  ول  و  تسین ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  ندنام  زج  يزیچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مق رد  لاس 1342  نیدرورف  رد 2  هیضیف  هسردم  رد  يولهپ  میژر  هک  يراتشک  زا  دعب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح 
نیرتدنت زا  یکی  هک  هیمالعا  نیا  رد  .دـنتخاس  رـشتنم  يرگتراغ » ینعی  یتسود  هاش   » ناونع تحت  ار  دوخ  فورعم  هیمالعا  داد  ماجنا 

هیقت طیارـش  نیا  رد  هک  دوب  هدش  دـیکأت  نآ  نایاپ  رد  هدـش و  هدیـشک  همکاحم  هب  هاش  میژر  تسا ، ینیمخ  ماما  یـسایس  ياه  هینایب 
: دنـسیون یم  شلاّمع  هاش و  هب  باطخ  ینیمخ  ماما  هک  تسا  هیمالعا  نیمه  رد  غلب .) ام  غلب  ول  و   ) بجاو قیاقح  راـهظا  تسا و  مارح 

بلق نونکا  نم 
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رـضاح امـش  ياهیرابج  لـباقم  رد  عوضخ  اـهییوگروز و  لوبق  يارب  یلو  مدرک ، رـضاح  امـش  نیرومأـم  ياـه  هزینرـس  يارب  ار  دوخ 
(1)« درک مهاوخن 

یلاعت هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هک  یفرح  نامه  .دـیآ  شیپ  دـهاوخ  یم  هچ  ره  هار  نیا  رد  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  غلب » اـم  َغََلب  ول  «و 
: دندومرف دندز و  دوخ  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  هیلع »

نیا زا  شیب  رگم  دـنور ؟ یم  راد  ياه  هبوچ  رب  ناهج  رـسارس  رد  يدـمحم  باـن  مالـسا  زیزع  نادـنزرف  هک  تسا  نیا  زا  شیب  رگم  »
دنک نینچ  ام  اب  تیدام  تسپ  يایند  راذـگب  دـنوش ؟ یم  هتفرگ  تراسا  هب  ناهج  رد  هَّللا  بزح  لاـسدرخ  نادـنزرف  ناـنز و  هک  تسا 

(2)« .مینک لمع  دوخ  یمالسا  هفیظو  هب  ام  یلو 

میراد و رارق  دوخ  خیرات  زا  یصاخ  ياج  رد  میمهف  یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  ياه  يریگ  عضوم  عون  نیا  زا 
ياپ ینیون  تایح  کی  رد  دنداد ، ماجنا  ترـضح  نآ  راوگرزب  نارای  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هک  يراک  دننام  تسا  انب 
ناج دیاب  .مینک  هاگن  طقف  مینیشنب و  يا  هشوگ  رد  دیابن  دیدج  خیرات  حتف  رد  ام  .دوش  یم  يدیدج  خیرات  حتف  هب  رجنم  هک  میراذگ 

یـساره چیه  دنک ، یم  تفرـشیپ  دض  هب  مهتم  ار  ام  دور و  یم  هناشن  ار  ام  يوربآ  ملظ  گنهرف  هک  نیا  زا  تشاذگ و  تسد  فک  ار 
هب مهتم  هک  ینیسح  ماما  نامه  هک  يروط  هب  دنک  یم  ادیپ  يرگید  يانعم  اه  ناسنا  يوربآ  دیدج  خیرات  حتف  رد  .میهدن  هار  دوخ  هب 

ياه ناسنا  اه و  تضهن  هلبق ي  تسا ، يرگنایصع 
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مکاح دروم  رد  نانآ  زا  هک  یماگنه  دـنداد و  رارق  نیـسحلا » تاراثل  ای   » ار دوخ  راعـش  ساـبع  ینب  هک  ییاـج  اـت  ددرگ  یم  یبـالقنا 
ام لوبق  دروم  دشاب  دمحم  لآ  تیاضر  دروم  هک  یمکاح  دمحم » لآ  نم  اضرلا  : » دنتفگ یم  باوج  رد  دندرک  یم  لاؤس  يداهنشیپ 

نداهن شزرا  اب  دیاب  زین  سابع  ینب  هک  هتشگرب  هنوگچ  طیارـش  هک  دینک  هظحالم  یلو  دنتفگ  یم  نخـس  هنارگ  هلیح  دنچ  ره  تسا ،
.دنسرب تردق  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یگدنز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  ندنام  یقح ، ره  زا  ندرک  عافد  یلو  تسین  ام  رصع  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زورما  هچ  رگا  - 9
.تسا

: دنیامرف یم  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

هدننک ي میـسرت  .هدوب و  نیفعـضتسم  ناگنـسرگ و  ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  یلوصا  راعـش  ام ، ِیبرغ  هن  یقرـش و  هن  راعـش  يرآ  »
اهنت ناونع  هب  ار  مالـسا  ادـخ  يرای  هب  کیدزن و  هدـنیآ  رد  هک  تسا  ییاهروشک  یمالـسا و  ياهروشک  دـهعت  مدـع  ِیعقاو  تسایس 

(1)« .دش دهاوخن  لودع  تسایس  نیا  زا  مه  يا  هرذ  دنریذپ و  یم  تیرشب  شخب  تاجن  بتکم 

کسانم و لزانم و  رد  نیدـعاق  تحلـصم  رب  نیفعـضتسم ، اه و  نیـشندوگ  اه و  هنهرباپ  تحلـصم  مـالک ، کـی  رد  و  : » دـنیامرف یم 
رابتعا تفارـش و  هنیـس  هب  هنیـس  لسن و  هب  لسن  دـشاب و  مدـقم  یمالـسا  ماظن  اوقت و  داـهج و  ههبج و  زا  نازیرگ  نیهفرم  نینکمتم و 

اه و هدیسر  هار  زا  ات  دوش  یعس  دیاب  دنامب و  ظوفحم  انغ  رقف و  گنج  سدقم و  تضهن  نیا  نازاتشیپ 
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یب نیهفرم  زا  عافد  گـنن  هکل ي  دـننکن و  راد  هشدـخ  ار  اـم  بـالقنا  نشور  يزیتسرقف  ییادزرفک و  هرهچ ي  ناـشورفایند ، هب  نید 
جنر همه ي  زا  غراف  دنا و  هدیمرآ  درد  یب  تحار و  للجم ، ياه  هناخ  رد  هک  ییاهنآ  دننابـسچن و  نیلوئـسم  نماد  رب  ار  ادخ  زا  ربخ 

رب یتسد  مه  رود  زا  یتح  دنا و  هدوب  ثداوح  رظان  اهنت  مورحم ، ياه  هنهرباپ  بالقنا و  مکحم  نوتس  ياسرفناج  ياه  تبیـصم  اه و 
هبـش کـی  ار  بـالقنا  اـسب  هچ  دـننک  ادـیپ  هار  اـج  نآ  هب  رگا  هک  دـننک ، هیکت  يدـیلک  ياـه  تیلوئـسم  هب  دـیابن  دـنا ، هتفرگن  شتآ 

قرف و دـنا و  هدـیدن  ار  هدـش  یط  هار  قمع  زگ  ره  اه  نیا  هک  ارچ  دـنهد ، داب  رب  ار  ناریا  تلم  تامحز  همه ي  لصاح  و  دنـشورفب ،
باهتلا نازرابم و  ياه  تبرغ  اهرجز و  همه ي  زا  دنا و  هدرکن  هدهاشم  ناربخ  یب  ادخ  زا  تسد  هب  ار  تلم  ماظن و  هتفاکـش  هنیس ي 

نیا رس  يوم  کی  .دـنربخیب (1)  لفاغ و  دـنا ، هدز  الب  يایرد  هب  لد  ناگناگیب  ملظ  يدوبان  گرم و  يارب  هک  نادـهاجم  يرارقیب  و 
(2)« .دراد يرترب  فرش و  ناهج  نانیشن  خاک  خاک و  همه ي  هب  ناگداددیهش  نانیشن و  خوک 

هیلع نیسح  ماما  رانک  رد  ندنام  یقح ، ره  زا  ندرک  عافد  یلو  تسین  ام  رصع  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زورما  هچ  رگا  دش  ضرع 
نیـسح دننام  ار  امـش  یـسایس  لیابق  بازحا و  دنچ  ره  .دناسر  یم  قح  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یهار  ندوشگ  بجوم  تسا و  مالـسلا 

نیا هک  هزادنا  نامه  هب  تسا و  يراج  دوش ، عافد  قح  زا  هک  ییاج  ره  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  .دنناوخب  یجراخ  مالـسلا  هیلع 
ام دندرک  میظعت  ار  یهلا  تیآ  نیرت  گرزب  دنتشاد و  گرزب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یباحص ،
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نآ يارب  درک و  عافد  قح  زا  لکـش  نامه  هب  دیاب  .میرامـشب  گرزب  ار  نآ  مینک و  میظعت  ار  یهلا  رئاعـش  قح ، زا  عافد  اب  میناوت  یم 
.میا هدرک  عورش  ون  زا  ار  البرک  ایوگ  هک  يروط  هب  دندرک ، عافد  ناش  ماما  زا  البرک  رد  ترضح  باحصا  هک  دش  لئاق  مارتحا 

نیا دهاوخ  یم  ادـخ  هک  يوحن  هب  مدـنموزرآ  منزب و  ار  مفرح  گرزب  نادرم  نیا  یـسانش  نامز  اب  هطبار  رد  ما  هتـسناوتن  زونه  هدـنب 
ره رد  ًالوا : اهتنم  دوش  یمن  ققحم  ینامز  ره  رد  يراک  ره  میـشاب  هدـیمهف  ادـتبا  رد  هک  تسا  یطرـش  هب  نیا  دوش و  نشور  عوضوم 

.دشابن مهارف  خیرات  ِزورما  رد  اهراک  نآ  ققحت  نامز  دـنچ  ره  درپس ، یـشومارف  هب  ار  گرزب  ياهراک  ماجنا  هشیدـنا  دـیابن  یطیارش 
یم ار  زیچ  همه  هنرگو  میزادنین  بقع  میشاب  بظاوم  داد  ماجنا  ار  راک  نآ  دوش  یم  يدح  ات  هک  تسا  يروط  طیارش  هک  یتقو  ًایناث :
: تسا هتفگ  ام  هب  شا  یگدنز  زا  هلحرم  ود  رد  وا  هک  دنک  مالعا  دیوگب و  ام  هب  ار  هتکن  ود  ره  دهاوخ  یم  ثرح  نب  سنا  میزاب و 

نکم وهس  ناه  وت  هب  مدومن  شیع  هطقن ي 

هنرو

یشاب نوریب  هرئاد  زا  يرگنب  نوچ 

زور زا  لبق  بش  هدنب  .دوب  نارهت  رد  يد  تارهاظت 9  شا  هنومن  میزادنین  بقع  هب  ار  نآ  دیسر  ارف  لمع  مادقا  تصرف  یتقو  هک  نیا 
روضح دننک ، ریخم  نارهت  رد  يد  تارهاظت 9  رد  روضح  بحتسم و  جح  رد  روضح  نیب  ار  هدنب  رگا  مدرک  ضرع  نازیزع  هب  يد   9
ماجنا زور  نآ  رد  ار  لمع  نآ  تلم  رگا  دوب و  عقوم  هب  ِلمع  تارهاـظت  نآ  رد  روضح  نوچ  مهد ، یم  حـیجرت  ار  تارهاـظت  نآ  رد 

یلمع يربهر : مظعم  ماقم  ریبعت  هب  دوب و  ییالبرک  روعش  کی  نیا  .دش  یم  یتایلمع  نمشد  هشقن ي  لاس  دندوب 30  هدادن 
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: دندومرف يربهر  مظعم  ماقم  .دنتفرگ  ار  میمصت  نیرت  یلاع  دندوب  هتسب  دهع  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هک  ییاه  هنیس  .شوجدوخ  دوب 

رد هک  تفگ  دوشب  انعم  کی  هب  دیاش  .دـش  يزیامتم  زور  کی  مه  نیا  دـنام ؛ خـیرات  رد  مه  لاسما  ِيد  مهن  زور  هک  دیـشاب  نئمطم 
رد ناسنا  هچره  .دوب  یگرزب  راک  تشاد ؛ یفعاضم  تیمها  مدرم  ِتکرح  نیا  تساضف -  ِیگدولآرابغ  طئارش  هک  ینونک -  طئارش 
یم ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  حور  ار ، تیالو  حور  ار ، تردق  تسد  ار ، لاعتم  يادخ  تسد  دنک ، یم  رکف  ایاضق  نیا  فارطا 
روط نامه  تسا ؛ یهلا  تردق  تسد  نیا  تسادـخ ، راک  نیا  دریگب ؛ ماجنا  ام  لاثما  هدارا ي  اب  هک  تسین  یئاهراک  اهراک  نیا  .دـنیب 

تردق تسد  تدم ، نیا  مامت  رد  نم  : » دـندومرف هدـنب  هب  ما -  هدرک  لقن  ار  نیا  اهراب  نم  هک  یـساسح -  تیعقوم  کی  رد  ماما  هک 
(1)« .ادخ درم  نآ  تریصباب ، ِذفان  درم  نآ  دید  تسرد  مدید .» ایاضق  نیا  تشپ  رد  ار  یهلا 

خیرات نوریب  رد  یگدنز 

ییاذغ هک  دنناد  یم  نآ  ار  یگدـنز  يانعم  درذـگ ، یم  هچ  دـننک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ییایند  رد  دـنمهف  یمن  ًالـصا  اه  یـضعب 
نیا دنرادن ، يدام  نت  هب  طوبرم  ياه  لیم  ياروام  یتاساسحا  دننک و  یم  یگدنز  خـیرات  نوریب  اه  نیا  دـننکب ، یحیرفت  دـنروخب و 

اب دـینک  هسیاقم  ار  اه  نیا  دـنرب ، یم  رـس  هب  شیاه  تیدودـحم  اـه و  صرح  اـب  هارمه  ِتیـصخش  یگنت  تیدودـحم و  نیمه  اـب  اـه 
َياَوَه َو ِینَِبْلغَی  ْنَأ  َتاَْهیَه  : » دنیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیصخش 
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ِیلْوَح ًاناَْطبِم َو  َتِیبَأ  ْوَأ  ِعَبِّشلِاب  َُهل  َدـْهَع  َال  ِصْرُْقلا َو  ِیف  َُهل  َعَمَط  َال  ْنَم  ِهَماَمَْیلا  ْوَأ  ِزاَجِْحلِاب  َّلََعل  ِهَمِعْطَْألا َو  ِرُّیَخَت  َیلِإ  یِعَـشَج  ِینَدوُقَی 
« ُِلئاَْقلا َلاَق  اَمَک  َنوُکَأ  ْوَأ  يَّرَح  ٌداَبْکَأ  یَثْرَغ َو  ٌنوُُطب 

ٍهَنِْطِبب َتِیبَت  ْنَأ  ًءاَد  َُکبْسَح  َو 

(1) دِْقلا َیلِإ  ُّنِحَت  ٌداَبْکَأ  ََکلْوَح  َو 

ای زاجح »  » رد هک  یلاح  رد  منیزگرب ، ذـیذل  ياه  ماعط  هک  دراد  او  ارم  عمط  صرح و  و  ددرگ ، هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاـهیه 
زا هک  دشاب  ییاه  مکش  منوماریپ  مباوخب و  ریس  نم  ای  دروخن ، ریس  یمکش  زگره  ای  و  دسرن ، ینان  صرق  هب  هک  دشاب  یـسک  همامی » »

ار بش  هک  سب  ار  وت  درد  نیا  : » تفگ رعاش  هک  مشاب  نانچ  ای  دشاب ، هتشاد  دوجو  هتخوس  ياهرگج  و  هدیبسچ ، تشپ  هب  یگنسرگ 
«. دنشاب هدیبسچ  تشپ  هب  هنسرگ و  ییاه  مکش  وت  فارطا  رد  یباوخب و  ریس  مکش  اب 

باحصا مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دنا ، هدنارورپ  نآ  اب  قباطم  ار  دوخ  دنتـسه و  نآ  رکذتم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  گنهرف  نیمه  اب 
.دوش دراو  یناسنا  رب  هک  دنتـشادن  ار  روشک  طاقن  اصقا  رد  ملظ  کی  لمحت  دندوب و  رـضاح  دوخ  ِخـیرات  رد  ترـضح  نآ  راوگرزب 

دـنک و یم  فصو  ار  اه  نآ  تیعقوم  هنوگچ  نآرق  هک  دـینک  هظحالم  دـنوش  یم  رـضاح  تمایق  رد  یتقو  ار  اـه  ناـسنا  نیا  تعـسو 
ْتَّدِـعُأ ُضْرَْألا  ُتاواـمَّسلا َو  اَهُـضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراـس  َو  : » دـیامرف یم  یتقو  دـهد ، یم  حرـش  ار  اـه  نآ  تشهب 

و تسا ؛ نیمز  اهنامسآ و  نآ ، تعسو  هک  یتشهب  یهلا و  ترفغم  هب  ندیسر  يارب  دینک  باتش  »(2) و  نیقَّتُْمِلل
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رد هک  تسا  ییاه  ناسنا  تشهب  دوش  یم  لماش  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  نآ  ضرع  هک  یتشهب  .تسا  هدـش  هداـمآ  ناراـکزیهرپ  يارب 
.دنا هدیناهر  اه  یگدز  نونکا  اه و  یهاوخدوخ  زا  ار  دوخ  دنا و  هدوب  رضاح  خیرات  همه ي  رد  دوخ  یگدنز 

تداهش یقیقح  يانعم 

جرخ ریـسم  نآ  رد  ار  وربآ  نآ  ات  دسانـش  یم  قح  زا  عافد  زا  رتهب  یلحم  دوخ  تیـصخش  وربآ و  ظفح  يارب  لـقاع  ناـسنا  اـیآ  - 10
، دـنک تقیقح  قح و  جرخ  ار  دوخ  يوربآ  هدـش ، داجیا  ّوج  مکاح و  گنهرف  تاماهتا  زا  ینارگن  نودـب  ناسنا  هک  يداـهج ، دـنک ؟

انعم ار  گرم  یگدنز و  هک  یماما  رانک  رد  تداهـش  یقیقح  يانعم  تسا  نیا  دـنمناوت و  ناوزاب  اب  داهج  زا  رت  گرزب  تسا  يداهج 
.دنک یم 

نآ زا  رت  گرزب  تـسا  یتداهـش  نـیا  عـقاو  هـب  .دـهاوخ و  یم  رنه  نتـشذگ ، نآ  زا  ندروآ و  ناـیم  هـب  ار  وربآ  قـح ، زا  عاـفد  يارب 
یتلود دنا ، هداد  تا  بیرف  اهدـنوخآ  يا ، هداتفا  بقع  هک  دـننک  یم  مهتم  ار  امـش  .دـیروآ  یم  نایم  هب  ار  ناتناج  امـش  هک  یتداهش 

هب هک  دـنریگ  یم  تسد  رد  يروط  ار  ّوج  یتح  ینک و  یم  عافد  اه  نآ  زا  یـسرت  یم  نالوئـسم  يربهر و  بالقنا و  زا  نوچ  یتسه ،
باحـصا مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یناوت  یم  اـضف  نیا  رد  اـیآ  .دـتفا  یم  رطخ  هب  مه  ناـتدوخ  ناتـسود  دزن  امـش  يوربآ  عقاو 

هک یقح  زا  دیاب  نم  كاب ، هچ  هار  نیا  رد  ییوربآ  یب  زا  ار  ام  ییوگب  ینک و  ادتقا  وا  راوگرزب 
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جراخ بالقنا  نید و  زا  دنیوگب  موش و  يرگنایصع  هب  مهتم  مالسلا  هیلع  نیسح  میالوم  لثم  رگا  یتح  منک  عافد  هدش  هتفرگ  هدیدان 
؟ تسا هدش 

نزب الاب  ار  ناوربا  وت  زین  زورما 

رس رب  لطاب ، رس  رب  ندروآدورف  ياج  هب  ار  دوخ  ریشمش  دنیبب و  تسرد  ار  نمـشد  ات  تسب  یناشیپ  رب  ار  ناوربا  ثرح  نب  سنا  - 11
نادسفم ِلمع  ینیبب و  رتهب  ار  قح  ات  نزب  الاب  ناگدـید  ِولج  زا  ار  قلعت  تلفغ و  ِناوربا  زین  وت  هک  تسا  نآ  وا  مایپ  درواین ، دورف  قح 

.يریگن رارق  بالقنا  نازوسلد  ناتسود و  لباقم  رد  ییامنن و  هیجوت  دشاب ، هک  یناونع  ره  اب  ار 

اه سرد  دیاب  دنتـسه ، دیزی  ههبج  رد  هنرگو  دـنریگ  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ههبج  رد  دـیاب  دـندیمهف  هک  اوقت  لها  ِناگرزب  نیا  زا 
ره هنرگو  دراد  یـشیدنادازآ  رهوگ  هب  زاین  ًامتح  تسین و  ناسآ  نادـنچ  يدوخ  ریغ  ههبج ي  زا  يدوخ  ههبج ي  کیکفت  .تخومآ 

هیلع نیـسح  ماما  هک  تحیـصن  همه  نیا  زار  .مینیب  یم  دوخ  لباقم  رد  دشاب  ییالو  ناملـسم  دنچ  ره  دـنکن ، رکف  ام  لثم  هک  ار  سک 
مه ناج  هب  ار  اـه  نآ  ناـیوما  دنتـسناد  یم  هک  دوب  نیا  دـندرک  یم  لـباقم  ههبج ي  هب  اروشاـع  زور  رد  ریُرب  ّرح و  ریهز و  مالـسلا و 

اه نآ  لوغـشم  دیابن  هک  دنتـسه  يا  هنهک  نانمـشد  نایوما  رگید  زورما  میـشاب  هجوتم  دیاب  .دنرگنن  ار  دوخ  نازوسلد  ات  دنا  هتخادـنا 
لباقم رد  دـننک - شالت  هیقف  تیـالو  لـیذ  رد  دـنا  هداـمآ  همه  هک  ار -  بـالقنا  نادـنزرف  رـضاح  لاـح  رد  هک  ینانمـشد  زا  دـش و 

دوخ زج  سک  چیه  یهورگ  یبزح و  ياه  بصعت  اب  هک  دنا  ییاه  نایرج  مالـسا ، ِزورما  ِنمـشد  .دش  لفاغ  دنا ، هداد  رارق  رگیدـمه 
ناملسم و ناونع  هب  ار 
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.دننک یم  یفن  زین  ار  وا  ییارگ  لوصا  تیمالسا و  درک  روهظ  اه  نآ  یـسایس  تالداعم  زا  نوریب  یـسک  رگا  دنبات و  یمن  رب  یبالقنا 
رب ار  ریشمش  هجنکش ، نادنز و  هقباس ي  همه  نآ  اب  يریپ ، نارود  رد  مینزن ، الاب  ار  ناوربا  ثرح  نب  سنا  نوچمه  رگا  هک  تساجنیا 
اب هطبار  رد  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  هک  تسا  يدـیکأت  ناـمه  ناوربا  ندز  ـالاب  زورما  میروآ و  یم  دورف  بـالقنا  ناراـی  قرف 

: دندومرف دندرک و  حرطم  یشیدنادازآ » »

زا هک  نیا  هب  میراد  جاـیتحا  مینک ، راـک  ًاـتقیقح  ملع  هشیدـنا و  گـنهرف و  ِیعقاو  هعـسوت ي  شرتـسگ و  هنیمز ي  رد  میهاوخب  رگا  »
 - هناشیدـنادازآ رّکفت  هک  نیا  هب  میراد  یمربم  جایتحا  ام  زورما  مینک ....  هدافتـسا  یـشیدنادازآ  لّوا  هجرد  رد  يدادادـخ و  بهاوم 

دناوتب دنک و  ادیپ  دشر  هعماج  رد  درک - دـهاوخ  ادـیپ  یعقاو  هعـسوت ي  شرتسگ و  دـش و  دـهاوخ  دـیلوت  ملع  گنهرف و  نآ  اب  هک 
نایب يدازآ  هک  تسا  نیمه  هار ، نیرتهب  یگنهرف  جرم  جره و  راـهم  يارب   .... (1) .دیامن بذج  دوخ  تمس  هب  ار  دارفا  ياهدادعتسا 
جرم جره و  راهم  اه و  یکاته  اه و  يراـمیب  جـالع  يارب  .دوش  هنیداـهن  مالـسا  بوچراـچ  رد  هیرظن  دـیلوت  نوناـق و  بوچراـچ  رد 

هنیداهن تیامح و  مالـسا ، بوچراچ  رد  هیرظن  دـیلوت  نوناـق و  بوچراـچ  رد  ناـیب  يدازآ  هک  تسا  نیمه  هار ، نیرتهب  زین  یگنهرف 
.دوش

؛ تساهرکف ِیعقاو  يدازآ  روشک ، تفرشیپ  هب  دنک  یم  کمک  هک  ینآ  .دیشاب  هتشاد  هنیمز  نیا  رد  ار  ناتریپ  ردپ  نیا  هبرجت ي  امش 
ینعی
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(1) .ندرکن هاگن  مه  نآ  نیا و  ضیرحت  قیوشت و  هب  ندیسرتن ، لاجنج  وه و  زا  ندرک ، حرطم  هنادازآ  ندرکرکف ، هنادازآ 

یکی .تسا  ییالو  بالقنا و  ياهورین  نیب  رد  یشیدنادازآ  عنام  یلکـش  ره  هب  هک  تسا  يدیدج  نمـشد  نآ  زورما  دایز  نب  هللادیبع 
، یئزج لئاسم  نیا  قوف  دیاب  هک  میتسه  یطیارـش  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هتخادـنا  مه  ناج  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  نمـشد  ياهراک  زا 

مظعم ماقم  .مینامن  زاب  میهد  ماجنا  دـیاب  هک  یماگنه  هب  ِلـمع  زا  میـشاب  بظاوم  مینک و  رکف  یمالـسا  بـالقنا  یخیراـت  هاـگیاج  هب 
ار رگیدمه  هقی  ارچ  یلو  تسین  يدب  زیچ  تسه  هک  هقیلس  توافت  نیا  دندومرف  دنتـشاد  یجیـسب  نازیزع  اب  هک  یتبحـص  رد  يربهر 

راک ام  قیرط  زا  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  میمهفب  هک  تسا  نآ  میوش  دازآ  یئزج  ياه  هاـگن  نیا  زا  هک  نآ  همزـال ي  .دـیریگ  یم 
ربهر .مینک  تکرـش  گرزب  راک  نیا  رد  توافتم  ياه  هقیلـس  نیمه  اب  هک  تسا  نیا  شا  هراچ  دریگ و  ماجنا  خـیرات  نیا  رد  یگرزب 

دننامب هنحص  رد  دنـشاب ، یمالـسا  بالقنا  زابرـس  دنا  هدرک  هدارا  هک  اه  هقیلـس  همه ي  دیاب  هک  رما  نیمه  هب  هجوت  اب  بالقنا  مظعم 
: دنیامرف یم 

هب رگا  .میا  هدش  فرحنم  ماما  طخ  زا  میا ؛ هدرک  ررـض  میراذگب ، اپ  ریز  ار  قالخا  يرگیبالقنا ، مان  هب  یهاوخ و  تلادع  مان  هب  رگا  »
یم اما  دـنفلاخم ، ام  اب  يرکف  ظاحل  زا  هک  یناسک  هب  نمؤم ، مدرم  هب  نامدوخ ، ناردارب  هب  یهاوخ ، تلادـع  مان  هب  يرگیبالقنا ، ماـن 
ماما طخ  زا  میداد ، رارق  رازآ  ءاذـیا و  دروم  ار  اهنآ  میدرک ، تناها  دـنراد ، داقتعا  مالـسا  هب  دـنراد ، داقتعا  ماـظن  لـصا  هب  هک  میناد 

هب میهاوخب  رگا  .میا  هدش  فرحنم 

126 ص :

.یشیدنا دازآ  ياه  یسرک  هرابرد ي  بالقنا  ربهر  تانایب  زا  يا  هدیزگ  - 1

نآ مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 135 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14831/AKS BARNAMEH/#content_note_126_1
http://www.ghaemiyeh.com


رد .میا  هدـش  فرحنم  ماما  طخ  زا  مینک ، بلـس  نامروشک  هعماج و  مدرم  زا  یـشخب  زا  ار  تینما  یبالقنا ، راـتفر  يرگیبـالقنا و  ماـن 
نیا دوش ، قبطنم  یفرح  کی  رب  یتکرح ، کی  رب  يا  هناـمرجم  ناونع  کـی  هچناـنچ  رگا  .دراد  دوجو  یفلتخم  دـیاقع  ءارآ و  روشک 

، دـشابن يا  هنامرجم  ناونع  رگا  اما  دـننک ؛ یم  دـننک و  بیقعت  دـیاب  فظوم  ياه  هاگتـسد  تسا ؛ بیقعت  لـباق  هتبلا  هناـمرجم  ناونع 
اب اما  دنک ، ارجا  روشک  رد  ار  نمـشد  روتـسد  دهاوخ  یمن  دنک ، تنایخ  دهاوخ  یمن  دنک ، يزادـنارب  دـهاوخ  یمن  هک  تسا  یـسک 

و « ؛ میرادـب غیرد  ار  تلادـع  میرادـب ، غیرد  وا  زا  ار  تینما  میناوت  یمن  ام  تسا ، فلاخم  ام  یـسایس  قاذـم  اب  اـم ، یـسایس  هقیلس ي 
هک دوشن  بجوم  یموق ، کی  اب  امـش  تفلاخم  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  روتـسد  ام  هب  نآرق  اولدـعت .» ّالا  یلع  موق  نائنـش  مکّنمرجیال 

نیا يوقّتلل ؛» برقا  وه   » .دـیهد جرخ  هب  تلادـع  مه  فلاـخم  دروم  رد  یّتح  اولدـعا ؛»  » .دـینک شومارف  دـیراذگب و  ورف  ار  تلادـع 
اب ندیزرو  تلادع  هن ، دـنک ؛ هل  اپ  ریز  ار  شدوخ  فلاخم  ناسنا  هک  تسا  نیا  اوقت  دـینک  لایخ  ادابم  .تساوقت  هب  رتکیدزن  تلادـع ،

(1) «. تسا قفاوم  اوقت 

، دـنهدب ینید  تایح  همادا ي  دنرـضاح  هللا « هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  ياهدومنهر  لیذ  هک  ییاه  نآ  همه ي  هب  بالقنا  نیا  رد  اـم 
، دـنا هدرک  فیرعت  ار  دوخ  ینید  تایح  يربهر  ياهدومنهر  لیذ  رد  اما  دنـشاب  فلاخم  یلاعبانج  ای  هدـنب  اب  رگا  یتح  میراد و  زاـین 

یم دـش  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  تاقالم  رد  یتقو  هنوگچ  هک  تخومآ  دـیاب  نیق  نب  ریهز  زا  ار  نیا  .دـنوش  لـمحت  دـیاب 
نامثع نارادفرط  اب  هک  ار  اه  تبسن  نآ  همه ي  دریگ  رارق  مالسا  لیذ  رد  دناوت 
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هب دعـس  رمع  رکـشل  زا  يا  هدـع  یتقو  تهج  نیمه  هب  درک و  فیرعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ار  دوخ  تبـسن  درک و  اهر  تشاد 
هک سب  نیمه  ریهز  تمظع  زا  .متـسین  امـش  زا  رگید  الاح  هک  دـینیب  یم  تفگ : باوج  رد  .يدوب  ام  زا  هک  وت  دـندرک  باـطخ  ریهز 
مه هک  نیا  اب  ریهز  .دـش  شتبقاع  نسُح  بجوم  رما  نیمه  قح و  اب  ِتبـسن  رد  رگم  دـنامب  یتبـسن  ای  یفیرعت  چـیه  رد  تسین  رـضاح 

نیـسح ماما  تیـصخش  لیذ  ار  همه  دوب  وربآ  بحاص  نامثع  نارادـفرط  نیب  رد  مه  و  اناوت ، يرونخـس  مه  هدوب و  يوق  نز  ریـشمش 
ّدح يدرک  مامت  ریهز  دـنیامرف : یم  ترـضح  دعـس ، رمع  رکـشل  اب  شینارنخـس  اب  هطبار  رد  هک  ییاـجنآ  اـت  درک  جرخ  مالـسلا  هیلع 

.درک ءادا  ار  بلطم  قح  دنتشاد  رظن  رد  ترضح  هک  یگرزب  تضهن  نآ  فادها  ياتسار  رد  تسرد  .ار و  ینارنخس 

یناونع ره  اب  ار  دوخ  بزح  نارادفرط  ِلمع  دنیب و  یم  رتهب  ار  قح  دز  بقع  شناگدید  ولج  زا  ار  قلعت  تلفغ و  ناوربا  ناسنا  یتقو 
هورگ و زا  رگا  ار -  بالقنا  ناتـسود  ياه  یبوخ  هنرگو  دنک  یمن  ضوع  نمـشد  اب  ار  تسود  ياج  دیامن و  یمن  هیجوت  دـشاب ، هک 
: تسا هدش  هیصوت  ام  هب  هک  نیا  اب  دریگ  یم  هدیدان  ار  دوخ  ياه  یبزح  مه  ياه  فعض  هک  روط  نامه  دنیب  یمن  دنـشابن - وا  بزح 

.نک تحص  رب  لمح  ار  تردارب  لمع   (1)« ِِهنَسْحَأ یَلَع  َکیِخَأ  َْرمَأ  ْعَض  »

نیا ام  رگا  دـنک ، یم  هدرک و  تسرد  یعامتجا  يداصتقا و  نوگانوگ  تالکـشم  لئاسم و  ام  بـالقنا  ماـظن و  يارب  زور  ره  نمـشد 
ار نمشد  میوشب و  دحتم  اهانگنت  نیا  زا  روبع  يارب  یگمه  هک  نیا  ياج  هب  میسانشن  ار  طیارش 
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يریگ هتکن  هب  مینک  تحص  رب  لمح  اه  تیلوئسم  رد  ار  دوخ  ناردارب  لعف  هک  نآ  ياج  هب  میتفا و  یم  رگیدمه  ناج  هب  مینک  دیماان 
رد یئارجا  نالوئسم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .میا  هدش  لفاغ  ماگنه  هب  لمع  يزرودرخ و  زا  تروص  نیا  رد  میوش ، یم  لوغشم  مه  زا 

تهج هب  هدنب  ار  نیا  دنراذگب و  رـس  تشپ  ار  عناوم  نآ  دنناوتب  ات  درک  ناشکمک  دـیاب  دـنیوربور و  لکـشم  نارازه  اب  نیناوق  يارجا 
نیلوئـسم زور  ره  رگا  دـنام  یم  روـشک  يارب  يزیچ  هچ  دـینک  باـسح  ـالاح  .ما  هدرک  هبرجت  ما  هتـشاد  هک  یئارجا  ياـه  تیلوئـسم 

ار نالوئسم  دهعت  تقادص و  اه و  يزوسلد  میوش و  لفاغ  میراد  بالقنا  اب  هطبار  رد  همه  هک  یتبسن  زا  میربب و  لاؤس  ریز  ار  یئارجا 
هک نآ  نودـب  تلود ، زا  داقتنا  هب  دـندرک  عورـش  نویبـالقنا  زا  يا  هدـع  هک  دوب   60 لاس 59 ، رد  دـیآ  یم  مرظن  هب  .میریگب  هدـیدان 

.دیهد همادا  ار  اهداقتنا  نیا  دـینکب  ار  بالقنا  هشیر ي  دـیهاوخ  یم  رگا  دـندومرف : ماما  دـنریگب ، رظن  رد  ار  تلود  ياه  تیدودـحم 
هب رظن  دـیدجت  تصرف  دـیاب  دوش ، یمن  ماجنا  تیقفوم  اب  اه  همانرب  یـضعب  هک  تسا  یعیبط  .دوش  یم  فیعـضت  بـالقنا  يروط  نیا 
يا همانرب  میریذپب  ای  میریگب  ار  ناه  دنامرف  هقی ي  دیاب  الاح  میدروخن ؟ تسکـش  ناضمر  تایلمع  رد  ام  رگم  .داد  زوسلد  نیلوئـسم 

ياهراک .تسکـش  مه  دراد و  يزوریپ  مه  تسا ، نیمه  گنج  .دوب  هدـناوخ  ار  اـم  تسد  تاـیلمع ، زا  رتدوز  نمـشد  دـش و  هتخیر 
میا هدرکن  کیکفت  نمشد  زا  ار  تسود  میا و  هدزن  الاب  ار  ناوربا  هنرگو  درک  یلدمه  نالوئـسم  اب  دیاب  تسا  روط  نیمه  مه  یئارجا 
یلو دوش  یم  دراو  ام  ياه  فعـض  هطقن  زا  نمـشد  هک  تسا  مولعم  .میا  هدومنن  ادـتقا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راوگرزب  نارای  هب  و 

زا ار  تسود  لماک  ِتریصب  اب  يربهر  مظعم  ماقم  لثم  دیاب 
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بالقنا ناتسود  زا  ار  تسا  هدرک  داجیا  نمـشد  هک  ییاهانگنت  ماقتنا  ات  درک  رظن  تاعوضوم  هب  يزوسلد  اب  داد و  صیخـشت  نمـشد 
.میریگن

مهَو نیرت  تخس 

نیا رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنراذگن  ات  دنتـسب  ار  دوخ  رمک  دنتـساخرب و  ناناوج ، نوچمه  هنادیـشر  هدروخلاس ، ِنادیهـش  نیا  - 12
ترضح دندرب و  ولج  تداهش  زرم  ات  ترـضح  نآ  رظنم  رد  ار  دوخ  .تسا  هدنام  اهنت  تقیقح  تروص  نآ  رد  هک  دنامب ، اهنت  تشد 

نارود تاملظ  اب  هزرابم  نادیم  رد  یگدنز  ناتزورما  یسدق  ِربهر  رظنم  رد  هراومه  زین  امش  ات  دومن  ناشیاعد  درک و  رکشت  اه  نآ  زا 
.دیوش دنم  هرهب  يربهر  ياعد  زا  دینکن و  ضوع  رگید  زیچ  چیه  اب  ار 

تصرف ًانئمطم  دنا  هدش  دوخ  یگلیبق  یبزح و  لفاحم  راتفرگ  دنتسین و  دوخ  یسدق  ربهر  هراشا ي  تشگنا  هجوتم  زورما  هک  یناسک 
نآ دینک  یعس  داد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راوگرزب  باحـصا  هب  دنوادخ  هک  يرون  هب  رظن  اب  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  ماگنه  هب  ِلمع 

دنتخومآ ام  هب  دندش  دیهـش  ًارثکا  هک  ناگ  دنمزر  .دیئامن  عوجر  نات  يربهر  هب  ناتهورگ  بزح و  هب  قلعت  يانبم  رب  هک  دیـشابن  روط 
نیرتهب دنتسناوت  اه  نآ  تهج  نیمه  هب  میرادن و  رب  هنامز  ِهیقف  ّیلو  زا  دیاب  ار  رظن  دارفا ، اه و  هورگ  ياه  یغولـش  اهاوعد و  ياروام 

نوچ .دنراد  ییاه  هقهق  هچ  خزرب  رد  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  هیاس ي  ریز  زورما  ادهش  نآ  دنشاب و  هتـشاد  ار  باختنا 
.دندوب یمالسا  ماظن  عفادم  مالسا و  نمشد  لباقم  اهنت  صاخ ، تینارون  نآ  اب  دوخ  تایح  نامز  رد 
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! دهد مایپ  ات  دمآ  خیرات  ماب  رب  ینارون  یباحص  نآ  ثرح  نب  سنا 

نامدود هب  نآرق ، رانک  رد  هراومه  هک  تسا  نآ  يزارفرـس  وگب  نیییدـمحم  هب  ما  هتفخ  البرک  كاخ  رد  نم  هک  کنیا  رذـگهر  يا  »
هراومه تقیقح  هب  عوجر  ياه  هچیرد  ات  دیزودنیب  روش  قشع و  بتکم ، نیا  رد  دیشاب و  رادافو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

« .دنامب هدوشگ  ناتیارب 

رب نات  هنئمطم  سفن  درک و  دـیهاوخ  یگدـنز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هراومه  دـندرک  داجیا  ماما  باحـصا  هک  ییاضف  نینچ  رد 
.دینک یم  لمع  لقع  عفن  هب  لقع ، مهَو و  نیب  گنج  رد  دنام و  یم  مکاح  نات  هراّما  سفن 

.میبای هبلغ  همهاو  رب  يداهج  هیحور  اب  ات  درک  عوجر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دـیاب  همهاو  هوق ي  رب  هلقاع  هوق ي  تیمکاح  يارب 
زا هک  يداـهج  هیحور ي  اـب  نیا  دزیر و  یم  اـه  مهَو  ماـمت  تخیر  گرم  زا  سرت  یتـقو  .تسا  گرم  زا  سرت  مـهَو ، نـیرت  تـخس 

.دوش یم  نکمم  دیریگ  یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح 

.نادرگم مورحم  میراد  زاین  نارود  نیا  رد  هک  یتریصب  زا  ار  ام  يدنایامن ، البرک  باحصا  رب  هک  ییاهزار  تقیقح  هب  اراگدرورپ !

یم ام  لوقعم  هفطاع ي  نامیا و  لقع و  تیوقت  بجوم  هک  ینیسح  تاعـشعشت  زا  ار  ام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تقیقح  هب  اراگدرورپ !
ار دوخ  دوجو  ّسم  وا ، هب  دوخ  نداد  تبسن  اب  ترضح  نآ  راوگرزب  باحـصا  هک  ینیـسح  نآ  تقیقح  هب  .نادرگم و  مورحم  دوش ،

.رادب نوزفا  زور  هب  زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ار  ام  تبسن  دندرک ، الط 

.امرفب اطع  ام  تلم  هب  ار  یگنادرم  يرادافو و  مسر  مالسلا ، هیلع  لضفلاابا  ترضح  تقیقح  هب  اراگدرورپ !
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.امرفب تمحرم  ام  نانز  هب  ار  لقع  نامیا و  هفطاع و  رون  مالسلا ، اهیلع  بنیز  تقیقح  هب  اراگدرورپ !

نیرتهب هب  قفوم  يربهر  مظعم  ماقم  یمالسا و  بالقنا  لیذ  رد  هنامز  نیا  رد  ار  ام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  تقیقح  هب  اراگدرورپ !
.نادرگب لمع 

نیا كرد  رد  ار  ام  نیـسح  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تقیقح  هب  تلم ، نیا  هب  تسوت  گرزب  فطل  بالقنا  نیا  اراـگدرورپ !
.رادب قفوم  بالقنا  نیا  يزابرس  بالقنا و 

ار دوخ  یخیرات ، طیارـش  كرد  یـسانش و  نامز  اب  اه ، يزاب  دـناب  اه و  يزاب  بزح  زا  دازآ  ماـمت ، تریـصب  اـب  هک  ینیلوئـسم  یهلا !
.رادب دیؤم  قفوم و  دنا ، هدرک  نآ  فادها  ندناسررمث  هب  بالقنا و  هب  يراذگ  تمدخ  فقو 

ظوفحم یـضرا  ییامـس و  تایلب  همه ي  زا  تدوخ  هاـنپ  رد  ار  نرق  نیا  رد  وت  تیادـه  ناـبز  نیا  يربهر ، مظعم  ماـقم  اراـگدرورپ !
.رادب

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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عبانم

نآرق

هغالبلا جهن 

« هیلع هللا  همحر  » یسلجم رقابدمحم  راونألاراحب ،

« هیلع هللا  همحر  » ینیلک بوقعی  نبدمحم  رفعج  یبا  یفاکلا ،

ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ، فحت 

قودص دیحوت 

یملید نسح  خیش  باوصلا ، یلإ  بولقلا  داشرإ 

یلماعّرح خیش  هعیشلا ، لئاسو 

دیفم خیش  قودص و  خیش  هیماما ، تاداقتعا 

يا هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  نت ،  کی  نتود و  داتفه و  ای  تعاجش  رصنع 

یسربط يرون  نیسح  لئاسولا ، كردتسم 

« هیلع هللا  همحر  » ینارهت ینیسح  هللا  تیآ  یسانش ، ماما 

يدنه یقّتم  لامعلازنک ،

یناردنزام يرافغ  همجرت ي  جاجتحا ،

قودص خیش  هعیشلا ، لئاضف 

یسربط یلع  نب  دمحا  جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا 

يدعاس رقاب  دمحم  تنس ، لها  هناگشش  حاحص  رد  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  لئاضف 

یئومح مالسالا  خیش  نیطمسلادئارف ،

یکجارک حتفلا  وبا  دئاوفلا ، زنک 
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راهطألا همئألا  هماما  یف  راونالا  تابقع 

ینادجو همجرت ي  یلح ، همالع  نیفلا ،

یمق سابع  خیش  لامآلا ؛ یهتنم 

یئاسحا رهمج  یبا  نبا  یلاّللا ؛ یلاوع 

يرتشوش هللا  رون  یضاق  دیهش  قحلا ، قاقحا 
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دیفم خیش  داشرالا ،

قودص خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک 

قودص خیش  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع 

ینارهت لضفلاوبا  ازریم  روشاعلا ، هرایز  حرش  یف  رودصلا  ءافش 

يدوعسم بهذلا ، جورم 

ریثا نبا  بلاغلاُدُْسا ،

لبنح دمحا  دنسم ،

یماش ریثک  نبا  خیرات 

محازم نبرصن  نیفص ،»  » باتک

يرتشوش هللارون  یضاق  نینمؤملا ، سلاجم 

يربط بحم  هرضنلا ، ضایرلا 

رایدلا نسحلا  نب  دمحم  نب  نیسح  خیشلا  مامالا  سیمخلا ، خیرات 

یجشوق دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف 

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

یعفاش يزوُْدُنق  هدوملا ، عیبانی 

سوواط نبا  دیس  هجهملا ، هرمثل  هجحملا  فشک 

یمزراوخ مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم 

قودص خیش  رابخالا ، یناعم 

سواط نبدیس  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا 

روظنم نبا  قشمد ، خیرات  رصتخم 
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قودص یلاما ،

مّرقم لتقم 

یلیبدرا ققحم  هعیشلا ، هقیدح 

یلیالع هللادبع  نیسحلا ، مامالا 

یبوقعی خیرات 
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

دلج 8 و 9) رافسا  حیقنت  همجرت و   ) رشحلا سفنلا و  تفرعم  · 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

سفن تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

دلج 1و2)  ) اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

مالسلا اهیلع  همطاف  يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 

یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  تریصب  · 
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ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و  · 

دوش یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ  · 

حور ندش  یسدق  لماع  ؛ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  · 
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یهللا تیقب  ملاع  هب  دورو  لماوع  · 

قح هب  رظن  ياه  هچیرد  انسح ، ءامسا  · 

یخیرات یهاگآدوخ  ینیمخ و  ماما  · 

عیرشت نیوکت و  رد  تماما  ماما و  · 

هکئالم هب  میلعت  ماقم  ماما و  · 

ناهنپ نتشیوخ  · 

مسینردم ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  هاگیاج  · 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بح  یلمع  يرظن و  ینابم  · 

بلق لقع و  لایخ ، بدا  · 

ینید ناسنا  ملاع  · 

ملاع رد  رگوداج  ناطیش و  ّنج و  هاگیاج  · 

مدآ ینیمز  تایح  فده  · 

دشاب دیاب  هک  هنوگ  نآ  نز ، · 

نید ندش  يدام  رطخ  · 

ینید ياهرواب  نتفای  تیلعف  یگنوگچ  · 

ندرم رنه  · 

هاگلتق رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يداش  زار  · 

هعیش ییاز  ندمت  · 

تیبلا لها  يرون  تقیقح  · 

جرف راظتنا  تریصب و  · 
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یتسه دُعب  نیرت  ینطاب  روهظ  طیارش  نامزلارخآ ؛ · 

ینیمخ ماما  تیصخش  لیذ  كولس  · 

تیؤر هچیرد  ناضمر 

136 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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